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Ændringsforslag 203
Patrizia Toia

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastlægger harmoniserede 
rammer for regulering af elektroniske 
kommunikationstjenester, elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og tjenester samt visse aspekter 
af terminaludstyr. Det fastsætter de 
nationale tilsynsmyndigheders opgaver og 
opstiller en række procedurer, der skal 
sikre, at rammebestemmelserne anvendes 
ensartet i hele EF.

1. Dette direktiv fastlægger harmoniserede 
rammer for regulering af elektroniske 
kommunikationstjenester, elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og tjenester samt visse aspekter 
af terminaludstyr for at lette adgangen for 
handikappede brugere og tilskynde til, at 
mindre gunstigt stillede brugere benytter 
elektronisk telekommunikation. Det 
fastsætter de nationale tilsynsmyndigheders 
opgaver og opstiller en række procedurer, 
der skal sikre, at rammebestemmelserne 
anvendes ensartet i hele EF.

Or. it

Begrundelse

Med dette ændringsforslag søger man at præcisere de forskellige aspekter af terminaludstyr, 
der kan sikre tilgængeligheden til alle telekommunikationstjenester.

Ændringsforslag 204
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastlægger harmoniserede 
rammer for regulering af elektroniske 

1. Dette direktiv fastlægger harmoniserede 
rammer for regulering af elektroniske 
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kommunikationstjenester, elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og tjenester samt visse aspekter 
af terminaludstyr. Det fastsætter de 
nationale tilsynsmyndigheders opgaver og 
opstiller en række procedurer, der skal 
sikre, at rammebestemmelserne anvendes 
ensartet i hele EF.

kommunikationstjenester, elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og tjenester samt visse aspekter 
af terminaludstyr, herunder 
tilgængelighed til terminaludstyret for 
handikappede. Det fastsætter de nationale 
tilsynsmyndigheders opgaver og opstiller 
en række procedurer, der skal sikre, at 
rammebestemmelserne anvendes ensartet i 
hele EF.

Or. ro

Begrundelse

Det er væsentligt, at terminaludstyret er tilgængeligt for at give handikappede mulighed for at 
kunne udnytte de tjenester, som informationssamfundet tilbyder.

Ændringsforslag 205
Fiona Hall

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastlægger harmoniserede 
rammer for regulering af elektroniske 
kommunikationstjenester, elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og tjenester samt visse aspekter 
af terminaludstyr. Det fastsætter de 
nationale tilsynsmyndigheders opgaver og 
opstiller en række procedurer, der skal 
sikre, at rammebestemmelserne anvendes 
ensartet i hele EF.

1. Dette direktiv fastlægger harmoniserede 
rammer for regulering af elektroniske 
kommunikationstjenester, elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende 
faciliteter og tjenester samt visse aspekter 
af terminaludstyr, herunder for 
handikappede slutbrugere. Det fastsætter 
de nationale tilsynsmyndigheders opgaver 
og opstiller en række procedurer, der skal 
sikre, at rammebestemmelserne anvendes 
ensartet i hele EF.

Or. en
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Ændringsforslag 206
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
(1a) Det harmoniserede retsgrundlag skal 
fremme forbrugerbeskyttelsen inden for 
sektoren for elektronisk kommunikation, 
idet man garanterer nøjagtig og 
omfattende information i enhver form og 
med alle midler sammen med 
gennemsigtige takster og servicekvalitet.
Det skal ligeledes anerkende
forbrugerorganisationernes rolle ved 
høring af offentligheden og sikre, at de 
ansvarlige myndigheder eller personer 
har de nødvendige ressourcer til at 
forhindre potentiel manipulation og 
handle med den nødvendige effektivitet 
over for svig inden for elektroniske 
kommunikationstjenester.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget søger at understrege behovet for at beskytte forbrugerne.

Ændringsforslag 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -2 (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-2) Artikel 2, litra a), affattes således:
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"a) "Elektronisk kommunikationsnet": 
transmissionssystemer og, hvor det er 
relevant, koblings- og dirigeringsudstyr og 
andre ressourcer eller ikke aktive 
netværkselementer, som gør det muligt at 
overføre signaler ved hjælp af 
trådforbindelse, radiobølger, 
lyslederteknik eller andre 
elektromagnetiske midler, herunder 
satellitnet, jordbaserede fastnet 
(kredsløbs- og pakkekoblede, herunder 
Internettet) og mobilnet, elkabelsystemer, 
i det omfang de anvendes til transmission 
af signaler, net, som anvendes til radio-
og tv-spredning samt kabel-tv-net, uanset 
hvilken type information der overføres"

Or. xm

Begrundelse

Præcisering af definitionen, idet den i højere grad vedrører elektroniske kommunikationsnet 
end offentlige kommunikationsnet.

Ændringsforslag 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) “transnationale markeder": markeder, 
som dækker Fællesskabet eller en 
væsentlig del heraf, der omfatter mere end 
én medlemsstat’

b) "transnationale markeder": markeder, 
der identificeres i henhold til artikel 15, 
stk. 4, og som dækker Fællesskabet eller en 
væsentlig del heraf’

Or. es

Begrundelse

Henvisningen til artikel 15, stk. 4), bør opretholdes, idet det her fastslås, hvordan 
tværnationale markeder identificeres.
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Ændringsforslag 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) “offentligt kommunikationsnet”: et 
elektronisk kommunikationsnet, som 
udelukkende eller overvejende bruges til 
udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, der er 
tilgængelige for offentligheden, og danner 
grundlag for overførsel af information 
mellem nettermineringspunkter, herunder 
netelementer, der ikke er aktive’

d) “offentligt kommunikationsnet”: et 
elektronisk kommunikationsnet, som 
udelukkende eller overvejende bruges til 
udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester, der er 
tilgængelige for offentligheden, og danner 
grundlag for overførsel af information 
mellem nettermineringspunkter’

Or. es

Begrundelse

Konsekvens, idet de er medtaget i definitionen af elektroniske kommunikationsnet (artikel 2, 
litra a)).

Ændringsforslag 210
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) “tilhørende faciliteter”: faciliteter i 
tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
og/eller danner grundlag for udbud af 
tjenester via dette net og/eller denne 
tjeneste eller har mulighed for at gøre 

(e) “tilhørende faciliteter”: faciliteter i 
tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
og/eller danner grundlag for udbud af 
tjenester via dette net og/eller denne 
tjeneste eller har mulighed for at gøre 
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dette; tilhørende faciliteter omfatter 
nummer- og adresseomsætningssystemer, 
adgangsstyringssystemer og elektroniske 
programoversigter samt fysisk infrastruktur 
såsom kabelkanaler og master, gadeskabe 
og bygninger’

dette; tilhørende faciliteter omfatter 
nummer- og adresseomsætningssystemer, 
adgangsstyringssystemer og elektroniske 
programoversigter samt fysisk infrastruktur 
såsom kabelkanaler, herunder andre 
offentlige og private infrastrukturers 
kabelkanaler som f.eks. vand-, 
kloakerings-, gas- og elkabler, og master, 
gadeskabe og bygninger’

Or. en

Begrundelse

For at udbygge infrastrukturen bør adgangen til kabelkanaler ikke være begrænset til 
telekommunikationsoperatørernes kabelkanaler, men bør omfatte alle tilgængelige 
kabelkanaler. Desto flere kabelkanaler, der er tilgængelige, desto bedre muligheder er der for 
bæredygtig konkurrence som følge af andre operatørers udlægning af net. Den nye 
generation af tjenester vil ikke udnytte de eksisterende kobbertråde. Der vil blive anvendt en 
helt ny infrastruktur, hvor flaskehalsen er forbindelsernes fysiske kabelkanaler.

Ændringsforslag 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) “tilhørende faciliteter”: faciliteter i 
tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
og/eller danner grundlag for udbud af 
tjenester via dette net og/eller denne 
tjeneste eller har mulighed for at gøre 
dette; tilhørende faciliteter omfatter 
nummer- og adresseomsætningssystemer, 
adgangsstyringssystemer og elektroniske 
programoversigter samt fysisk infrastruktur 
såsom kabelkanaler og master, gadeskabe 
og bygninger’

e) "tilhørende faciliteter": faciliteter i 
tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
og/eller danner grundlag for udbud af 
tjenester via dette net og/eller denne 
tjeneste eller har mulighed for at gøre 
dette; tilhørende faciliteter omfatter 
nummer- og adresseomsætningssystemer, 
identitets-, placerings- og 
tilstedeværelseskapacitet, 
adgangsstyringssystemer og elektroniske 
programoversigter samt fysisk infrastruktur 
såsom kabelkanaler og master, gadeskabe 
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og bygninger’

Or. es

Begrundelse

Formålet er at udvide definitionens dækningsområde for at medtage yderligere eksempler på 
tilknyttede faciliteter.

Ordlyden skal også være i overensstemmelse med artikel 12, litra i), i udkastet til direktiv om 
adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter fra 
2007.

Ændringsforslag 212
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) “tilhørende faciliteter”: faciliteter i 
tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
og/eller danner grundlag for udbud af 
tjenester via dette net og/eller denne 
tjeneste eller har mulighed for at gøre 
dette; tilhørende faciliteter omfatter 
nummer- og adresseomsætningssystemer, 
adgangsstyringssystemer og elektroniske 
programoversigter samt fysisk infrastruktur 
såsom kabelkanaler og master, gadeskabe 
og bygninger’

(e) "tilhørende faciliteter": faciliteter i 
tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
og/eller danner grundlag for udbud af 
tjenester via dette net og/eller denne 
tjeneste eller har mulighed for at gøre 
dette; tilhørende faciliteter omfatter 
nummer- og adresseomsætningssystemer, 
fakturerings- og opkrævningstjenester 
samt abonnentdatabaser til 
nummeroplysningstjenester, 
adgangsstyringssystemer og elektroniske 
programoversigter samt fysisk infrastruktur 
såsom kabelkanaler og master, gadeskabe 
og bygninger’

Or. en

Begrundelse

Fakturerings- og opkrævningstjenester samt adgang til abonnentdatabaser er væsentlige 
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faciliteter, som en telekommunikationsoperatør, der kontrollerer adgangen til slutbrugerne, 
skal yde over for leverandører af nummeroplysningstjenester i henhold til 
konkurrencedirektivet (artikel 5). Adgang til abonnentdatabaser omtales specifikt i artikel 25, 
stk. 2, i forsyningspligtdirektivet.

Ændringsforslag 213
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) “tilhørende faciliteter”: faciliteter i 
tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
og/eller danner grundlag for udbud af 
tjenester via dette net og/eller denne 
tjeneste eller har mulighed for at gøre 
dette; tilhørende faciliteter omfatter 
nummer- og adresseomsætningssystemer, 
adgangsstyringssystemer og elektroniske 
programoversigter samt fysisk infrastruktur 
såsom kabelkanaler og master, gadeskabe 
og bygninger’

(e) "tilhørende faciliteter": faciliteter i 
tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
og/eller danner grundlag for udbud af 
tjenester via dette net og/eller denne 
tjeneste eller har mulighed for at gøre 
dette; tilhørende faciliteter omfatter 
nummer- og adresseomsætningssystemer, 
fakturerings- og opkrævningstjenester 
samt abonnentdatabaser til 
nummeroplysningstjenester, 
adgangsstyringssystemer og elektroniske 
programoversigter samt fysisk infrastruktur 
såsom kabelkanaler og master, gadeskabe 
og bygninger’

Or. en

Begrundelse

Fakturerings- og opkrævningstjenester samt adgang til abonnentdatabaser er væsentlige 
faciliteter, som en telekommunikationsoperatør, der kontrollerer adgangen til slutbrugerne, 
skal yde over for leverandører af nummeroplysningstjenester i henhold til 
konkurrencedirektivet (artikel 5). Adgang til abonnentdatabaser omtales specifikt i artikel 25, 
stk. 2, i forsyningspligtdirektivet.
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Ændringsforslag 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) “tilhørende faciliteter”: faciliteter i 
tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
og/eller danner grundlag for udbud af 
tjenester via dette net og/eller denne 
tjeneste eller har mulighed for at gøre 
dette; tilhørende faciliteter omfatter 
nummer- og adresseomsætningssystemer, 
adgangsstyringssystemer og elektroniske 
programoversigter samt fysisk infrastruktur 
såsom kabelkanaler og master, gadeskabe 
og bygninger’

(e) "tilhørende faciliteter": faciliteter i 
tilknytning til et elektronisk 
kommunikationsnet og/eller en elektronisk 
kommunikationstjeneste, som muliggør 
og/eller danner grundlag for udbud af 
tjenester via dette net og/eller denne 
tjeneste eller har mulighed for at gøre 
dette; tilhørende faciliteter omfatter 
nummer- og adresseomsætningssystemer, 
fakturerings- og opkrævningstjenester 
samt abonnentdatabaser til 
nummeroplysningstjenester, 
adgangsstyringssystemer og elektroniske 
programoversigter samt fysisk infrastruktur 
såsom kabelkanaler og master, gadeskabe 
og bygninger’

Or. en

Begrundelse

Fakturerings- og opkrævningstjenester samt adgang til abonnentdatabaser er væsentlige 
faciliteter, som en telekommunikationsoperatør, der kontrollerer adgangen til slutbrugerne, 
skal yde over for leverandører af nummeroplysningstjenester i henhold til 
konkurrencedirektivet (artikel 5). Adgang til abonnentdatabaser omtales specifikt i artikel 25, 
stk. 2, i forsyningspligtdirektivet.

Ændringsforslag 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra s
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for 
radionavigationstjenesters eller andre 
sikkerhedstjenesters aktiviteter eller som 
på anden måde i alvorlig grad forringer, 
hindrer eller gentagne gange afbryder
radiokommunikationstjenester, der 
fungerer i overensstemmelse med 
Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler.

(s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter, 
som teknisk set hindrer den fælles brug af 
frekvenser, eller som på anden måde i 
alvorlig grad kan forringe, hindre eller 
gentagne gange afbryde
radiokommunikationstjenester, der 
fungerer i overensstemmelse med 
Fællesskabets, medlemsstaternes eller 
internationalt gældende regler.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne indføre restriktioner, ikke kun hvor denne interferens er blevet 
observeret, men også hvor det er sandsynligt, at skadelig interferens kan forekomme.    I 
betragtning af de store interferensproblemer mellem envejs- og tovejstjenester (modtagning 
og sending) er det vigtigt, at der ydes beskyttelse mod skadelig interferens i overensstemmelse 
med internationalt vedtagne frekvensplaner og specielt ITU's Genèveplan (GE-O6). De 
nationale retssystemer skal kunne sikre fælles anvendelse af frekvenser.

Ændringsforslag 216
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 
Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler.

(s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
kan forringe, hindre eller gentagne gange 
afbryde radiokommunikationstjenester, der 
fungerer i overensstemmelse med 
Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler.
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Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne indføre restriktioner, ikke kun hvor denne interferens er blevet 
observeret, men også hvor det er sandsynligt, at skadelig interferens kan forekomme.    
Definitionen bør ændres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 217
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 
Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler.

(s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for en elektronisk 
kommunikationstjeneste, såsom 
fungerende radionavigationstjenesters eller 
andre sikkerhedstjenesters aktiviteter eller 
som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder elektroniske 
kommunikationstjenester, der fungerer i 
overensstemmelse med Fællesskabets eller 
medlemsstaternes gældende regler.

Or. en

Begrundelse

Mobilnetoperatører skal levere en høj tjenestekvalitet i henhold til forsyningspligtdirektivet.
Skadelige interferenser truer mobilnetoperatørernes tjenester lige som enhver anden 
elektronisk kommunikationstjeneste. Derfor skal en korrekt definition af skadelig interferens 
dække alle tjenester, ikke bare enkelte tjenester, der anses for særligt vigtige.
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Ændringsforslag 218
Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 
Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler.

s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 
Fællesskabets forordninger, internationale
planer for frekvensanvendelse eller 
medlemsstaternes gældende regler.

Or. de

Begrundelse

Præcisering: Der bør også tages hensyn til de internationale planer for frekvensanvendelse, 
hvor dette er relevant.

Ændringsforslag 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – stk. s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 

s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med
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Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler.

internationale regler, Fællesskabets eller 
medlemsstaternes gældende regler.

Or. es

Begrundelse

Præcisering: Der bør også tages hensyn til de internationale planer for frekvensanvendelse, 
hvor dette er relevant.

Ændringsforslag 220
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 
Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler.

(s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 
internationale regler, Fællesskabets eller 
medlemsstaternes gældende regler.

Or. en

Ændringsforslag 221
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 

(s) "skadelig interferens": interferens, der 
udgør en fare for radionavigationstjenesters 
eller andre sikkerhedstjenesters aktiviteter 
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eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med 
Fællesskabets eller medlemsstaternes 
gældende regler.

eller som på anden måde i alvorlig grad 
forringer, hindrer eller gentagne gange 
afbryder radiokommunikationstjenester, 
der fungerer i overensstemmelse med
internationale regler, Fællesskabets eller 
medlemsstaternes gældende regler.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne indføre restriktioner, når det er nødvendigt at undgå interferens, 
som er blevet observeret, samt under omstændigheder, hvor skadelig interferens kan 
forekomme.    

Det er vigtigt at tage hensyn til ITU's regler og bestemmelser. Nogle tjenester, såsom 
satellittjenester, kan godkendes af nationale ITU-myndigheder uden for EU, selv om de 
tjenester, de leverer, anvendes inden for EU.

Ændringsforslag 222
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra sa (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) I artikel 2 indsættes følgende 
nummer:
"(sa) "offentligt tilgængelig": til rådighed 
for den brede offentlighed efter accept af 
de kommercielle betingelser."

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at præcisere et udtryk, der anvendes i hele direktivet, men
som fortolkes inkonsekvent i national lovgivning, hvilket medfører betydelige forskelle i 
rettigheder, forpligtelser og administrative byrder på telekommunikationsudbyderne i de 
forskellige lande.
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Ændringsforslag 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra e a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 2 – litra sa (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) I artikel 2 indsættes følgende 
nummer:
"(sa) "offentligt tilgængelig": til rådighed 
for den brede offentlighed ved accept af 
de kommercielle betingelser."

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at præcisere et udtryk, der anvendes i hele direktivet, men 
som fortolkes inkonsekvent i national lovgivning, hvilket medfører betydelige forskelle i 
rettigheder, forpligtelser og administrative byrder på telekommunikationsudbyderne i de 
forskellige lande.

Ændringsforslag 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser 
uafhængigt og i åbenhed. De nationale 
tilsynsmyndigheder må hverken søge eller 
modtage instrukser fra andre organer i 
forbindelse med den daglige udførelse af 
de opgaver, de er pålagt i henhold til den 
nationale lovgivning, der gennemfører 
fællesskabslovgivningen. Kun 

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser 
uafhængigt og i åbenhed. De nationale 
tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for 
den forudgående markedsregulering, må 
hverken søge eller modtage instrukser fra 
andre organer i forbindelse med den 
daglige udførelse af de opgaver, de er 
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klageinstanser, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 4, og 
nationale domstole har beføjelse til at 
suspendere eller omstøde afgørelser truffet 
af de nationale tilsynsmyndigheder.

pålagt i henhold til den nationale 
lovgivning, der gennemfører 
fællesskabslovgivningen. Kun 
klageinstanser, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 4, og 
nationale domstole har beføjelse til at 
suspendere eller omstøde afgørelser truffet 
af de nationale tilsynsmyndigheder.

Or. es

Begrundelse

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Ændringsforslag 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder udøver deres 
beføjelser uafhængigt og i åbenhed. De 
nationale tilsynsmyndigheder må hverken 
søge eller modtage instrukser fra andre 
organer i forbindelse med den daglige 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 
henhold til den nationale lovgivning, der 
gennemfører fællesskabslovgivningen. 
Kun klageinstanser, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 4, og 
nationale domstole har beføjelse til at 
suspendere eller omstøde afgørelser 

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser 
uafhængigt, i åbenhed og rettidigt. De 
nationale tilsynsmyndigheder må hverken 
søge eller modtage instrukser fra andre 
organer i forbindelse med den daglige 
udførelse af de opgaver, de er pålagt i 
henhold til den nationale lovgivning, der 
gennemfører fællesskabslovgivningen. Kun 
klageinstanser, der er oprettet i 
overensstemmelse med artikel 4, og 
nationale domstole har beføjelse til at 
suspendere eller omstøde afgørelser truffet 
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truffet af de nationale 
tilsynsmyndigheder.

af de nationale tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

En manglende rettidig reaktion fra de nationale regulerende myndigheders side i forbindelse 
med markedsundersøgelser kan hæmme konkurrencen og innovationen på markedet. 

Ændringsforslag 226
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at lederen af en 
national tilsynsmyndighed eller dennes 
stedfortræder kun kan afskediges, hvis 
vedkommende ikke længere opfylder de 
betingelser for at udøve sit hverv, der på 
forhånd er fastlagt i den nationale 
lovgivning, eller hvis vedkommende har 
begået en alvorlig forseelse. Afgørelsen om 
at afskedige lederen af en national 
tilsynsmyndighed skal indeholde en 
begrundelse, og den skal offentliggøres på 
tidspunktet for afskedigelsen.

Medlemmerne af de nationale 
regulerende myndigheders bestyrelse 
sidder i en periode på fem år med 
mulighed for forlængelse.
Medlemsstaterne sikrer, at medlemmerne 
af en national regulerende myndigheds 
bestyrelse kun kan afskediges, hvis de ikke 
længere opfylder de betingelser for at 
udøve deres hverv, der på forhånd er 
fastlagt i den nationale lovgivning, eller 
hvis de har begået en alvorlig forseelse. 
Afgørelsen om at afskedige et medlem af 
bestyrelsen for en national 
tilsynsmyndighed skal indeholde en 
begrundelse, og den skal offentliggøres på 
tidspunktet for afskedigelsen.

Or. ro

Begrundelse

Disse bestemmelser er nødvendige for at sikre de nationale reguleringsmyndigheders 
stabilitet og uafhængighed.
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Ændringsforslag 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at lederen af en 
national tilsynsmyndighed eller dennes 
stedfortræder kun kan afskediges, hvis 
vedkommende ikke længere opfylder de 
betingelser for at udøve sit hverv, der på 
forhånd er fastlagt i den nationale 
lovgivning, eller hvis vedkommende har 
begået en alvorlig forseelse. Afgørelsen om 
at afskedige lederen af en national 
tilsynsmyndighed skal indeholde en 
begrundelse, og den skal offentliggøres på 
tidspunktet for afskedigelsen.

Medlemsstaterne sikrer, at lederen af en 
national tilsynsmyndighed som nævnt 
ovenfor eller dennes stedfortræder kun kan 
afskediges, hvis vedkommende ikke 
længere opfylder de betingelser for at 
udøve sit hverv, der på forhånd er fastlagt i 
den nationale lovgivning, eller hvis 
vedkommende har begået en alvorlig 
forseelse. Afgørelsen om at afskedige 
lederen af en national tilsynsmyndighed 
skal indeholde en begrundelse, og den skal 
offentliggøres på tidspunktet for 
afskedigelsen.

Or. es

Begrundelse

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Ændringsforslag 228
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I artikel 3, stk. 3, tilføjes følgende 
afsnit:
‘3a. De nationale regulerende 
myndigheder anmoder kun om 
oplysninger og dokumentation fra 
leverandører af kommunikationstjenester, 
der er nødvendige for, at de kan udføre de 
opgaver, som medlemsstaterne har pålagt 
dem.’

Or. de

Begrundelse

Oprettelsen af uafhængige og upartiske nationale reguleringsmyndigheder, som alle udfører 
deres aktiviteter i overensstemmelse med gennemsigtighedsprincippet, hilses velkommen, og 
det samme gælder udvidelsen af appelmuligheden. Forpligtelsen til at fremlægge 
dokumentation og information i denne forbindelse bør holdes inden for rimelige grænser, om 
ikke andet for at forhindre, at levering og udarbejdelse af sådant materiale gøres til en ny 
opgave for de nationale regulerende myndigheder og lægger beslag på omfattende 
ressourcer.

Ændringsforslag 229
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I artikel 3 tilføjes følgende stykke:
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"3a. Medlemsstaterne sikrer, at BERT's 
mål med hensyn til at fremme en bedre 
koordinering og sammenhæng på 
tilsynsområdet støttes aktivt af de 
ansvarlige nationale regulerende 
myndigheder.  
Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder har tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer og tilstrækkeligt 
personale til at udføre de opgaver, de 
pålægges, således at de aktivt kan deltage 
i og bidrage til BERT. De nationale 
regulerende myndigheder skal have 
særskilte årsbudgetter, og budgetterne 
skal offentliggøres."

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen af stk. 3a sikrer, at medlemsstaterne sørger for at oprette Sammenslutningen af 
Tilsynsmyndigheder inden for Telekommunikation (BERT), der består af alle de nationale 
reguleringsmyndigheder. BERT skal oprettes som en sammenslutning af nationale 
reguleringsmyndigheder og skal ikke have nogen selvstændig juridisk personlighed, dvs. dette 
organ vil ikke blive en del af den direkte eller indirekte fællesskabsadministration. Derved 
undgås konflikter med MERONI-retspraksis.

Ændringsforslag 230
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 b (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I artikel 3 tilføjes følgende stykke:
"3b. Medlemsstaterne sikrer, at de 
nationale reguleringsmyndigheder tager 
omfattende hensyn til de fælles udtalelser 
fra BERT, når de vedtager deres egne 
beslutninger for deres hjemmemarkeder."

Or. en
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Ændringsforslag 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 c (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 3a

Medlemsstaterne skal i fællesskab oprette 
et netværk af nationale 
tilsynsmyndigheder i overensstemmelse 
med de kriterier, som er fastlagt i 
forordning nr.  [.../.../EF]1

____________

1 Forordning om oprettelse af et Netværk 
af Nationale Tilsynsmyndigheder for det 
europæiske marked for elektronisk 
kommunikation."

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation skal erstattes af 
Netværket af Nationale Tilsynsmyndigheder. Den Europæiske Myndighed for Markedet for 
Elektronisk Kommunikation medfører meget bureaukrati, hvilket er i strid med 
nærhedsprincippet og det langsigtede mål om at erstatte ex ante-regulering med 
konkurrencelovgivning og viser desuden manglende uafhængighed.     

Ændringsforslag 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der på 
nationalt plan findes effektive 
mekanismer, ved hjælp af hvilke enhver 
bruger eller en virksomhed, der udbyder 
elektroniske kommunikationsnet og/eller 
-tjenester, og som berøres af en national 
tilsynsmyndigheds afgørelse, kan påklage 
denne til en klageinstans, som er 
uafhængig af de involverede parter. 
Denne instans, som kan være en domstol, 
skal have den nødvendige ekspertise til 
rådighed, som gør det muligt for den at 
udføre sine funktioner. Medlemsstaterne 
sikrer, at der tages behørigt hensyn til 
sagens omstændigheder, og at der 
forefindes en effektiv appelmulighed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der på 
nationalt plan findes effektive mekanismer, 
ved hjælp af hvilke enhver bruger eller en 
virksomhed, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og/eller -tjenester, og 
som berøres af en national 
tilsynsmyndigheds afgørelse, kan påklage 
denne til en klageinstans, som er 
uafhængig af de involverede parter. Denne 
instans, som kan være en domstol, skal 
have den nødvendige ekspertise til 
rådighed, som gør det muligt for den at 
udføre sine funktioner. Medlemsstaterne 
sikrer, at der tages behørigt hensyn til 
sagens omstændigheder, og at der 
forefindes en effektiv appelmulighed. 
Medlemsstaterne fastsætter frister for 
behandlingen af sådanne appeller.

Or. en

Begrundelse

På nuværende tidspunkt kan appelprocedurer opretholdes i adskillige år, og dermed er det 
ofte for sent at finde en løsning på det oprindelige problem.

Ændringsforslag 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klagesagen har ikke opsættende virkning 
for den afgørelse, som den nationale 
tilsynsmyndighed har truffet, medmindre 
der træffes foreløbige foranstaltninger. 
Sådanne foreløbige foranstaltninger kan 
træffes, hvis det er nødvendigt at 
suspendere virkningerne af afgørelsen 

Klagesagen har ikke opsættende virkning 
for den afgørelse, som den nationale 
tilsynsmyndighed har truffet, medmindre 
der træffes foreløbige foranstaltninger. 
Sådanne foreløbige foranstaltninger kan 
træffes i overensstemmelse med den 
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hurtigst muligt for at forhindre, at den 
klagende part påføres alvorlig og 
uoprettelig skade, og når det er nødvendigt 
af hensyn til balancen mellem parternes 
interesser.’

relevante nationale lovgivning, hvis det er 
nødvendigt at suspendere virkningerne af 
afgørelsen hurtigst muligt for at forhindre, 
at den klagende part påføres alvorlig og 
uoprettelig skade, og når det er nødvendigt 
af hensyn til balancen mellem parternes 
interesser.’

Or. es

Begrundelse

Der bør tages hensyn til de forskellige procedurerettigheder i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klagesagen har ikke opsættende virkning 
for den afgørelse, som den nationale 
tilsynsmyndighed har truffet, medmindre 
der træffes foreløbige foranstaltninger. 
Sådanne foreløbige foranstaltninger kan 
træffes, hvis det er nødvendigt at 
suspendere virkningerne af afgørelsen 
hurtigst muligt for at forhindre, at den 
klagende part påføres alvorlig og 
uoprettelig skade, og når det er 
nødvendigt af hensyn til balancen mellem 
parternes interesser.’

Klagesagen har ikke opsættende virkning 
for den afgørelse, som den nationale 
tilsynsmyndighed har truffet, medmindre 
der træffes foreløbige foranstaltninger. 
Sådanne foreløbige foranstaltninger kan 
kun træffes, hvis det er nødvendigt at 
suspendere virkningerne af afgørelsen 
hurtigst muligt for at forhindre, at den 
klagende part påføres alvorlig og 
uoprettelig skade, og når det er nødvendigt 
af hensyn til balancen mellem parternes 
interesser.’

Or. en

Begrundelse

Der bør tages hensyn til de forskellige procedurerettigheder i medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 235
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 – litra a a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Det følgende stykke tilføjes:
"2a. Appelinstanserne har ret til at 
anmode om en udtalelse fra BERT, inden 
de træffer en afgørelse i forbindelse med
en appelsag."

Or. en

Begrundelse

Appelinstanserne bør også kunne rådføre sig med BERT, såfremt en sag har indvirkning på 
det indre marked. Denne mekanisme vil lette en gradvis harmonisering af anvendelsen af 
rammerne og sikre større konsekvens på markedet for elektronisk kommunikation.

Ændringsforslag 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk 4 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne indsamler oplysninger 
om antallet af klager, emnet for klagerne, 
klagesagernes varighed, antallet af 
afgørelser om foreløbige forholdsregler i 
henhold til stk. 1 og begrundelserne til 
disse afgørelser. Medlemsstaterne 
forelægger årligt disse oplysninger for 
Kommissionen og Den Europæiske 
Myndighed for Markedet for Elektronisk 

3. Medlemsstaterne indsamler oplysninger 
om antallet af klager, klagesagernes 
varighed og antallet af afgørelser om 
foreløbige forholdsregler. Medlemsstaterne 
forelægger årligt disse oplysninger for 
Kommissionen som reaktion på en 
begrundet anmodning.’
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Kommunikation (i det følgende benævnt 
'markedsmyndigheden').’

Or. es

Begrundelse

For at undgå øget bureaukrati og unødvendige udgifter.

Ændringsforslag 237
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne indsamler oplysninger 
om antallet af klager, emnet for klagerne, 
klagesagernes varighed, antallet af 
afgørelser om foreløbige forholdsregler i 
henhold til stk. 1 og begrundelserne til 
disse afgørelser. Medlemsstaterne 
forelægger årligt disse oplysninger for 
Kommissionen og Den Europæiske 
Myndighed for Markedet for Elektronisk 
Kommunikation (i det følgende benævnt 
'markedsmyndigheden').’

3. Medlemsstaterne indsamler oplysninger 
om antallet af klager, emnet for klagerne, 
klagesagernes varighed, antallet af 
afgørelser om foreløbige forholdsregler i 
henhold til stk. 1 og begrundelserne til 
disse afgørelser. Medlemsstaterne 
forelægger årligt disse oplysninger for 
BERT.’

Or. de

Begrundelse

Oprettelsen af uafhængige og upartiske nationale reguleringsmyndigheder, som alle udfører 
deres aktiviteter i overensstemmelse med gennemsigtighedsprincippet, hilses varmt 
velkommen, og det samme gælder udvidelsen af appelmuligheden. Forpligtelsen til at 
fremlægge dokumentation og information i denne forbindelse bør holdes inden for rimelige 
grænser, om ikke andet for at forhindre, at levering og udarbejdelse af sådant materiale 
bliver en ny opgave for de nationale regulerende myndigheder og lægger beslag på 
omfattende ressourcer.
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Ændringsforslag 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne indsamler oplysninger 
om antallet af klager, emnet for klagerne, 
klagesagernes varighed, antallet af 
afgørelser om foreløbige forholdsregler i 
henhold til stk. 1 og begrundelserne til 
disse afgørelser. Medlemsstaterne 
forelægger årligt disse oplysninger for 
Kommissionen og Den Europæiske 
Myndighed for Markedet for Elektronisk 
Kommunikation (i det følgende benævnt 
'markedsmyndigheden').’

3. Medlemsstaterne indsamler oplysninger 
om antallet af klager, emnet for klagerne, 
klagesagernes varighed, antallet af 
afgørelser om foreløbige forholdsregler i 
henhold til stk. 1 og begrundelserne til 
disse afgørelser. Medlemsstaterne 
forelægger årligt disse oplysninger for 
Kommissionen og netværk af nationale
reguleringsmyndigheder.’

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation skal erstattes af 
Netværket af Nationale Tilsynsmyndigheder. Den Europæiske Myndighed for Markedet for 
Elektronisk Kommunikation medfører meget bureaukrati, hvilket er i modstrid med 
nærhedsprincippet og det langsigtede mål om at erstatte ex ante-regulering med 
konkurrencelovgivning og viser desuden manglende uafhængighed.     

Ændringsforslag 239
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, giver de 
nationale tilsynsmyndigheder alle de 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, giver de 
nationale tilsynsmyndigheder alle de 
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oplysninger, herunder økonomiske, som 
disse myndigheder har behov for, for at 
kunne påse, at bestemmelserne i dette 
direktiv og særdirektiverne samt afgørelser 
truffet i henhold hertil overholdes. Disse 
virksomheder forpligtes også til at 
forelægge oplysninger om fremtidige 
ændringer i net eller tjenester, der kan få 
indflydelse på de engrostjenester, som 
stilles til rådighed for konkurrenter.
Virksomhederne afgiver oplysningerne, så 
snart de anmodes herom, og under 
overholdelse af de frister og i den 
detaljeringsgrad, som den nationale 
tilsynsmyndighed kræver. De af den 
nationale tilsynsmyndighed krævede 
oplysninger skal stå i et rimeligt forhold til, 
hvad opgaven kræver. Den nationale 
tilsynsmyndighed skal begrunde sin 
anmodning om oplysninger.’

oplysninger, herunder økonomiske, som 
disse myndigheder har behov for, for at 
kunne påse, at bestemmelserne i dette 
direktiv og særdirektiverne samt afgørelser
truffet i henhold hertil overholdes. 
Virksomhederne afgiver oplysningerne, så 
snart de anmodes herom, og under 
overholdelse af de frister og i den 
detaljeringsgrad, som den nationale 
tilsynsmyndighed kræver. De af den 
nationale tilsynsmyndighed krævede 
oplysninger skal stå i et rimeligt forhold til, 
hvad opgaven kræver. Den nationale 
tilsynsmyndighed skal begrunde sin 
anmodning om oplysninger og respektere 
fællesskabslovgivningen og den nationale 
lovgivning om 
forretningshemmeligheder.’

Or. en

Begrundelse

Indberetning af information vedrørende de fremtidige net eller udvikling af tjenester øger 
usikkerheden og udviklingsrisikoen. Derfor er det nødvendigt at sikre, at de nationale 
reguleringsmyndigheders anmodninger om information er i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen og den nationale lovgivning om forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag 240
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, giver de 
nationale tilsynsmyndigheder alle de 
oplysninger, herunder økonomiske, som 
disse myndigheder har behov for, for at 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, giver de 
nationale tilsynsmyndigheder alle de 
oplysninger, herunder økonomiske, som 
disse myndigheder har behov for, for at 
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kunne påse, at bestemmelserne i dette 
direktiv og særdirektiverne samt afgørelser 
truffet i henhold hertil overholdes. Disse 
virksomheder forpligtes også til at 
forelægge oplysninger om fremtidige 
ændringer i net eller tjenester, der kan få 
indflydelse på de engrostjenester, som 
stilles til rådighed for konkurrenter.
Virksomhederne afgiver oplysningerne, så
snart de anmodes herom, og under 
overholdelse af de frister og i den 
detaljeringsgrad, som den nationale 
tilsynsmyndighed kræver. De af den 
nationale tilsynsmyndighed krævede 
oplysninger skal stå i et rimeligt forhold til, 
hvad opgaven kræver. Den nationale 
tilsynsmyndighed skal begrunde sin 
anmodning om oplysninger.’

kunne påse, at bestemmelserne i dette 
direktiv og særdirektiverne samt afgørelser 
truffet i henhold hertil overholdes. 
Virksomhederne afgiver oplysningerne, så 
snart de anmodes herom, og under 
overholdelse af de frister og i den 
detaljeringsgrad, som den nationale 
tilsynsmyndighed kræver. De af den 
nationale tilsynsmyndighed krævede 
oplysninger skal stå i et rimeligt forhold til, 
hvad opgaven kræver. Den nationale 
tilsynsmyndighed skal begrunde sin 
anmodning om oplysninger.’

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tilføjelse vedrørende information om fremtidig udvikling af net og tjenester vil 
være problematisk, fordi denne form for information sandsynligvis vil omfatte intern viden.
Tærsklen for et sådant krav bør være meget høj. I dette tilfælde er det uklart, hvad der er 
formålet med at kræve, at operatørerne skal indsende sådanne oplysninger til myndighederne, 
og hvilken merværdi det vil medføre. 

Ændringsforslag 241
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, giver de 
nationale tilsynsmyndigheder alle de 
oplysninger, herunder økonomiske, som 
disse myndigheder har behov for, for at 
kunne påse, at bestemmelserne i dette 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, giver de 
nationale tilsynsmyndigheder alle de 
oplysninger, herunder økonomiske, som 
disse myndigheder har behov for, for at 
kunne påse, at bestemmelserne i dette 
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direktiv og særdirektiverne samt afgørelser 
truffet i henhold hertil overholdes. Disse 
virksomheder forpligtes også til at 
forelægge oplysninger om fremtidige 
ændringer i net eller tjenester, der kan få 
indflydelse på de engrostjenester, som 
stilles til rådighed for konkurrenter. 
Virksomhederne afgiver oplysningerne, så 
snart de anmodes herom, og under 
overholdelse af de frister og i den 
detaljeringsgrad, som den nationale 
tilsynsmyndighed kræver. De af den 
nationale tilsynsmyndighed krævede 
oplysninger skal stå i et rimeligt forhold til, 
hvad opgaven kræver. Den nationale 
tilsynsmyndighed skal begrunde sin 
anmodning om oplysninger.’

direktiv og særdirektiverne samt afgørelser 
truffet i henhold hertil overholdes. Disse 
virksomheder kan også forpligtes til at 
forelægge oplysninger om fremtidige 
ændringer i net eller tjenester, når disse 
allerede har nået før-
gennemførelsesstadiet, og det virker 
sandsynligt, at de kan få indflydelse på de 
engrostjenester, som stilles til rådighed for 
konkurrenter. Virksomhederne afgiver 
oplysningerne, så snart de anmodes herom, 
og under overholdelse af de frister og i den 
detaljeringsgrad, som den nationale 
tilsynsmyndighed kræver. De af den 
nationale tilsynsmyndighed krævede 
oplysninger skal stå i et rimeligt forhold til, 
hvad opgaven kræver. Den nationale 
tilsynsmyndighed skal begrunde sin 
anmodning om oplysninger.’

Or. de

Begrundelse

Kravet om at levere oplysninger om de fremtidige planer synes at forudsætte, at de 
pågældende virksomheder kan se ud i fremtiden; det savner også præcision, hvilket fører til 
spørgsmålet om, hvor konkret en plan skal være, før der er krav om, at den anmeldes. Af 
hensyn til proportionaliteten for de nationale regulerende myndigheders beføjelser til at 
anmode om sådanne oplysninger og retssikkerheden for virksomhederne er der behov for en 
restriktiv præcisering her.

Ændringsforslag 242
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer med undtagelse af 
spørgsmål, der er omfattet af artikel 7, stk. 
10, 20 eller 21, og medmindre andet gælder 
ifølge de gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, at de 

Medlemsstaterne sikrer med undtagelse af 
spørgsmål, der er omfattet af artikel 7, stk. 
10, 20 eller 21, og medmindre andet gælder 
ifølge de gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, at de 
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nationale tilsynsmyndigheder, når de i 
medfør af dette direktiv eller af 
særdirektiverne agter at træffe 
foranstaltninger med væsentlige virkninger 
for det relevante marked, eller når de agter 
at indføre begrænsninger i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, giver de interesserede parter lejlighed til 
inden for en rimelig frist at fremsætte 
bemærkninger til udkastet til 
foranstaltninger.

nationale tilsynsmyndigheder, når de i 
medfør af dette direktiv eller af 
særdirektiverne agter at træffe 
foranstaltninger med væsentlige virkninger 
for det relevante marked, eller når de agter 
at indføre begrænsninger i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, giver de interesserede parter lejlighed til 
inden for en rimelig frist at fremsætte 
bemærkninger til udkastet til 
foranstaltninger, som ikke må være kortere 
end 4 uger.

Or. en

Ændringsforslag 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer med undtagelse af 
spørgsmål, der er omfattet af artikel 7, stk. 
10, 20 eller 21, og medmindre andet gælder 
ifølge de gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, at de 
nationale tilsynsmyndigheder, når de i 
medfør af dette direktiv eller af 
særdirektiverne agter at træffe 
foranstaltninger med væsentlige virkninger 
for det relevante marked, eller når de agter 
at indføre begrænsninger i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, giver de interesserede parter lejlighed til 
inden for en rimelig frist at fremsætte 
bemærkninger til udkastet til 
foranstaltninger.

Medlemsstaterne sikrer med undtagelse af 
spørgsmål, der er omfattet af artikel 7, stk.
10, 20 eller 21, og medmindre andet gælder 
ifølge de gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, at de 
nationale tilsynsmyndigheder, når de i 
medfør af dette direktiv eller af 
særdirektiverne agter at træffe 
foranstaltninger med væsentlige virkninger 
for det relevante marked, eller når de agter 
at indføre begrænsninger i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, og når de har en betydelig indvirkning 
på det relevante marked, giver de 
interesserede parter lejlighed til inden for 
en rimelig frist på ikke under seks uger at 
fremsætte bemærkninger til udkastet til 
foranstaltninger.

Or. es
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Ændringsforslag 244
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer med undtagelse af 
spørgsmål, der er omfattet af artikel 7, stk. 
10, 20 eller 21, og medmindre andet gælder 
ifølge de gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, at de 
nationale tilsynsmyndigheder, når de i 
medfør af dette direktiv eller af 
særdirektiverne agter at træffe 
foranstaltninger med væsentlige virkninger 
for det relevante marked, eller når de agter 
at indføre begrænsninger i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, giver de interesserede parter lejlighed til 
inden for en rimelig frist at fremsætte 
bemærkninger til udkastet til 
foranstaltninger.

Medlemsstaterne sikrer med undtagelse af 
spørgsmål, der er omfattet af artikel 7, stk. 
10, 20 eller 21, og medmindre andet gælder 
ifølge de gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i henhold til artikel 9c, at de 
nationale tilsynsmyndigheder, når de i 
medfør af dette direktiv eller af 
særdirektiverne agter at træffe 
foranstaltninger med væsentlige virkninger 
for det relevante marked, eller når de agter 
at indføre begrænsninger i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 3 og 
4, giver de interesserede parter lejlighed til 
inden for en rimelig frist på ikke under 
otte uger at fremsætte bemærkninger til 
udkastet til foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

I "handlingsplan for bedre regulering (KOM(2002) 704 endelig "Mod en stærkere hørings-
og dialogkultur - Generelle principper og minimumsstandarder ved Kommissionens høring af 
interesserede parter", s. 32) fastsatte Kommissionen fristen på otte uger.

Ændringsforslag 245
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne også sikrer 
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tilgængeligheden til elektroniske 
kommunikationstjenester for 
handicappede. Kommissionen fremlægger 
hvert år en rapport til Europa-
Parlamentet om graden af tilgængelighed 
til elektroniske kommunikationstjenester 
og visse informationssamfundstjenester 
for handicappede.

Or. ro

Begrundelse

Tilgængeligheden til informationssamfundstjenester for handicappede er væsentlig for deres 
integration i samfundet.

Ændringsforslag 246
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale tilsynsmyndigheder 
bidrager til udviklingen af det indre 
marked ved at arbejde sammen med 
Kommissionen og markedsmyndigheden 
for at sikre en ensartet anvendelse af dette 
direktiv og særdirektiverne i alle 
medlemsstaterne. De arbejder navnlig 
sammen med Kommissionen og 
markedsmyndigheden om at finde ud af, 
hvilke typer af instrumenter og midler der 
er de bedst egnede til at håndtere bestemte 
typer af situationer på markedet.

2. De nationale tilsynsmyndigheder 
bidrager til udviklingen af det indre 
marked ved at samarbejde med hinanden 
inden for BERT og med Kommissionen på 
en gennemsigtig måde for at sikre en 
ensartet anvendelse af dette direktiv og 
særdirektiverne i alle medlemsstaterne. De 
nationale reguleringsmyndigheder 
vedtager fælles udtalelser om de typer af 
instrumenter og afhjælpende 
foranstaltninger, der er bedst egnet til at 
løse konkurrenceproblemer på de 
relevante markeder.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede ændringer sikrer BERT's rolle i artikel 7.
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Ændringsforslag 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale tilsynsmyndigheder 
bidrager til udviklingen af det indre 
marked ved at arbejde sammen med 
Kommissionen og markedsmyndigheden
for at sikre en ensartet anvendelse af dette 
direktiv og særdirektiverne i alle 
medlemsstaterne. De arbejder navnlig 
sammen med Kommissionen og 
markedsmyndigheden om at finde ud af, 
hvilke typer af instrumenter og midler der 
er de bedst egnede til at håndtere bestemte 
typer af situationer på markedet.

2. De nationale tilsynsmyndigheder 
bidrager til udviklingen af det indre 
marked ved at arbejde sammen med 
Kommissionen og BERT for at nå målene 
i artikel 8 og sikre en ensartet anvendelse 
af dette direktiv og særdirektiverne i alle 
medlemsstaterne. De arbejder navnlig 
sammen med Kommissionen og BERT om 
at finde ud af, hvilke typer af instrumenter 
og midler der er de bedst egnede til at 
håndtere bestemte typer af situationer på 
markedet.

Or. es

Begrundelse

Der bør være en henvisning til behovet for at nå direktivets generelle mål.

Ændringsforslag 248
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale tilsynsmyndigheder 
bidrager til udviklingen af det indre 
marked ved at arbejde sammen med 
Kommissionen og markedsmyndigheden
for at sikre en ensartet anvendelse af dette 

2. De nationale tilsynsmyndigheder 
bidrager til udviklingen af det indre 
marked ved at arbejde sammen med 
Kommissionen og inden for rammerne af 
BERT for at sikre en ensartet anvendelse af 
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direktiv og særdirektiverne i alle 
medlemsstaterne. De arbejder navnlig
sammen med Kommissionen og 
markedsmyndigheden om at finde ud af, 
hvilke typer af instrumenter og midler der 
er de bedst egnede til at håndtere bestemte 
typer af situationer på markedet.

dette direktiv og særdirektiverne i alle 
medlemsstaterne. De arbejder inden for 
rammerne af BERT for at finde ud af, 
hvilke typer af instrumenter og midler der 
er de bedst egnede til at håndtere bestemte 
typer af situationer på markedet.

Or. de

Ændringsforslag 249
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Før de nationale 
reguleringsmyndigheder indfører en 
foranstaltninger til regulering af 
engrosmarkedet, skal de vurdere 
forvridninger af markedet på 
detailniveauet. Ethvert udkast til 
foranstaltninger, hvorved man indfører, 
ændrer eller ophæver en forpligtelse på 
en operatør på et engrosmarked, skal man 
tage alle hensyn til de enkelte 
markedsaktørers styrke på detailniveauet.

Or. en

Begrundelse

De nationale reguleringsmyndigheder skal tage alle hensyn til konkurrencen på detailniveau, 
når de træffer beslutning om en reguleringsforanstaltning. Derfor skal det klart angives i 
direktiverne, at regulering af engrosmarkedet skal være baseret på en grundig analyse af de 
skønnede forvridninger af markedet på detailniveau.
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Ændringsforslag 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når den høring, der er omhandlet i 
artikel 6, er afsluttet, og medmindre andet 
gælder ifølge 
gennemførelsesbestemmelser, der vedtages 
i henhold til artikel 7a, skal en national 
tilsynsmyndighed, der agter at træffe en 
foranstaltning, som:

3. Når den høring, der er omhandlet i 
artikel 6, er afsluttet, eller inden 
afslutningen, hvis den nationale 
reguleringsmyndighed undtagelsesvis 
beslutter dette, og medmindre andet gælder 
ifølge gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i henhold til artikel 7a, skal en 
national tilsynsmyndighed, der agter at 
træffe en foranstaltning, som:

Or. es

Begrundelse

For at skabe større fleksibilitet, hvilket betyder, at Kommissionen i undtagelsestilfælde kan 
blive underrettet inden afslutningen på den nationale høringsproces.

Ændringsforslag 251
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når den høring, der er omhandlet i 
artikel 6, er afsluttet, og medmindre andet 
gælder ifølge 
gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i henhold til artikel 7a, skal en 
national tilsynsmyndighed, der agter at 
træffe en foranstaltning, som:

3. Ud over den høring, der er omhandlet i 
artikel 6, skal en national 
tilsynsmyndighed, der agter at træffe en 
foranstaltning, som:

Or. en
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Ændringsforslag 252
Fiona Hall

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når den høring, der er omhandlet i 
artikel 6, er afsluttet, og medmindre andet 
gælder ifølge 
gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i henhold til artikel 7a, skal en 
national tilsynsmyndighed, der agter at 
træffe en foranstaltning, som:

3. Når den høring, der er omhandlet i 
artikel 6, er afsluttet, skal en national 
tilsynsmyndighed, der agter at træffe en 
foranstaltning, som:

Or. en

Ændringsforslag 253
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under iagttagelse af artikel 5, stk. 3, stille 
udkastet til foranstaltning samt 
begrundelsen herfor til rådighed for 
Kommissionen, markedsmyndigheden og
de nationale tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og underrette 
Kommissionen og de andre nationale 
tilsynsmyndigheder herom. De nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen kan 
kun fremsætte bemærkninger til den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
inden for en måned. Fristen på én måned 
kan ikke forlænges.

under iagttagelse af artikel 5, stk. 3, 
samtidig stille udkastet til foranstaltning 
samt begrundelsen herfor til rådighed for 
Kommissionen, de nationale 
tilsynsmyndigheder i andre medlemsstater 
og BERT og underrette Kommissionen og 
de andre nationale tilsynsmyndigheder 
herom. De nationale tilsynsmyndigheder, 
BERT og Kommissionen kan kun 
fremsætte bemærkninger til den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
inden for en måned eller inden for den 
periode, der henvises til i artikel 6, hvis 
dette tidsrum er længere. Fristen på én 
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måned kan ikke forlænges.

Or. en

Ændringsforslag 254
Fiona Hall

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under iagttagelse af artikel 5, stk. 3, stille 
udkastet til foranstaltning samt 
begrundelsen herfor til rådighed for 
Kommissionen, markedsmyndigheden og 
de nationale tilsynsmyndigheder i andre 
medlemsstater og underrette 
Kommissionen og de andre nationale 
tilsynsmyndigheder herom. De nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen kan 
kun fremsætte bemærkninger til den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
inden for en måned. Fristen på én måned 
kan ikke forlænges.

under iagttagelse af artikel 5, stk. 3, stille 
udkastet til foranstaltning samt 
begrundelsen herfor til rådighed for 
Kommissionen, BERT og de nationale 
tilsynsmyndigheder i andre medlemsstater 
og underrette Kommissionen og de andre 
nationale tilsynsmyndigheder herom. De 
nationale tilsynsmyndigheder og 
Kommissionen kan kun fremsætte 
bemærkninger til den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed inden for en 
måned. Fristen på én måned kan ikke 
forlænges.

Or. en

Ændringsforslag 255
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) indførelse, ændring eller ophævelse af 
en forpligtelse for en operatør under 
anvendelse af artikel 16, sammenholdt med 
artikel 5 og artikel 9-13 i 
direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) og 

udgår
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artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet),

Or. en

Begrundelse

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.

Ændringsforslag 256
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indførelse, ændring eller ophævelse af 
en forpligtelse for en operatør under 
anvendelse af artikel 16, sammenholdt med 
artikel 5 og artikel 9-13 i 
direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) og 
artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet),

udgår

Or. de

Begrundelse

Det er unødvendigt at udvide denne vetoret. Det nuværende system fungerer, og der er ikke 
behov for en yderligere centralisering af beslutningsprocesserne på EU-plan.
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Ændringsforslag 257
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) indførelse, ændring eller ophævelse af 
en forpligtelse for en operatør under 
anvendelse af artikel 16, sammenholdt med 
artikel 5 og artikel 9-13 i 
direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) og 
artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet),

udgår

Or. en

Begrundelse

Udvidelsen af Kommissionens vetoret er unødvendig og er imod hensigten. Det nuværende 
system har overordnet set frembragt konsekvente resultater. En central vetoret vil øge 
risikoen for en unuanceret fremgangsmåde. Der findes betydelige forskelle på 
markedsbetingelserne medlemsstaterne imellem, og derfor bør den endelige 
reguleringsbeslutning træffes på nationalt plan med national ekspertise. De nuværende 
rammer giver allerede Kommissionen en betydelig rolle, idet den kan kommentere de 
individuelle forpligtelser (afhjælpende foranstaltninger). De nationale 
reguleringsmyndigheder skal tage skyldigt hensyn til disse bemærkninger.

Ændringsforslag 258
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) indførelse, ændring eller ophævelse af 
en forpligtelse for en operatør under 
anvendelse af artikel 16, sammenholdt med 
artikel 5 og artikel 9-13 i 
direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) og 

udgår
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artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet),

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal ikke have vetoret i forhold til afhjælpende foranstaltninger. De nationale 
reguleringsmyndigheder er bedre informerede med hensyn til de nationale markeder og har 
bedre kontakt til markedsaktørerne.  Et sådant veto vil undergrave reguleringskompetencen 
mellem nationale reguleringsmyndigheder; et veto over for en specifik afhjælpende 
foranstaltning, som indføres af en national reguleringsmyndighed, vil gøre det meget 
vanskeligt at anvende en sådan afhjælpende foranstaltning i en anden medlemsstat, selv om 
denne afhjælpende foranstaltning vil være tilstrækkelig i lyset af de nationale markedsforhold 
og den tidsmæssige sammenhæng.

Ændringsforslag 259
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for den tomånedersfrist, der er 
nævnt i stk. 4, kan Kommissionen træffe en 
afgørelse med krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed trækker udkastet tilbage. 
Før Kommissionen træffer en afgørelse, 
tager den nøje hensyn til den udtalelse, 
som markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning [……/EF]. Afgørelsen skal 
ledsages af en detaljeret og objektiv 
begrundelse fra Kommissionen om, 
hvorfor udkastet til foranstaltning ikke bør 
vedtages, sammen med konkrete forslag til 
ændring af udkastet til foranstaltning.

udgår

Or. en



AM\725136DA.doc 43/108 PE407.630v01-00

DA

Begrundelse

Kommissionen skal ikke have vetoret i forhold til afhjælpende foranstaltninger. De nationale 
reguleringsmyndigheder er bedre informerede med hensyn til de nationale markeder og har 
bedre kontakt til markedsaktørerne.  Et sådant veto vil undergrave reguleringskompetencen 
mellem nationale reguleringsmyndigheder; et veto over for en specifik afhjælpende 
foranstaltning, som indføres af en national reguleringsmyndighed, vil gøre det meget 
vanskeligt at anvende en sådan afhjælpende foranstaltning i en anden medlemsstat, selv om 
denne afhjælpende foranstaltning vil være tilstrækkelig i lyset af de nationale markedsforhold 
og den tidsmæssige sammenhæng.

Ændringsforslag 260
Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for den tomånedersfrist, der er 
nævnt i stk. 4, kan Kommissionen træffe en 
afgørelse med krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed trækker udkastet tilbage. 
Før Kommissionen træffer en afgørelse, 
tager den nøje hensyn til den udtalelse, 
som markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning [……/EF]. Afgørelsen skal
ledsages af en detaljeret og objektiv 
begrundelse fra Kommissionen om, 
hvorfor udkastet til foranstaltning ikke bør 
vedtages, sammen med konkrete forslag til 
ændring af udkastet til foranstaltning.

udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionens vetoret over for afhjælpende foranstaltninger bør afvises. En nu procedure 
med "samregulering", der indebærer et samarbejde mellem Kommissionen, BERT og den 
nationale reguleringsmyndighed, er at foretrække.
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Ændringsforslag 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for den tomånedersfrist, der er 
nævnt i stk. 4, kan Kommissionen træffe en 
afgørelse med krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed trækker udkastet tilbage. 
Før Kommissionen træffer en afgørelse, 
tager den nøje hensyn til den udtalelse, 
som markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning [……/EF]. Afgørelsen skal 
ledsages af en detaljeret og objektiv 
begrundelse fra Kommissionen om, 
hvorfor udkastet til foranstaltning ikke bør 
vedtages, sammen med konkrete forslag til 
ændring af udkastet til foranstaltning.

5. Inden for den tomånedersfrist, der er 
nævnt i stk. 4, kan Kommissionen træffe en 
afgørelse om en planlagt foranstaltning, 
der er omfattet af stk. 4, litra a), og 4, litra 
b), i denne artikel med krav om, at den 
nationale tilsynsmyndighed trækker 
udkastet tilbage og/eller i givet fald 
udsende en henstilling vedrørende en 
planlagt foranstaltning, der er omfattet af 
artikel 4, litra c). Før Kommissionen 
træffer en afgørelse og/eller fremsætter en 
udtalelse, tager den nøje hensyn til 
udtalelsen fra BERT. Afgørelsen og/eller 
udtalelsen skal ledsages af en detaljeret og 
objektiv begrundelse fra Kommissionen 
om, hvorfor udkastet til foranstaltning ikke 
bør vedtages, sammen med konkrete 
forslag til ændring af udkastet til 
foranstaltning.

Or. es

Ændringsforslag 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for den tomånedersfrist, der er 
nævnt i stk. 4, kan Kommissionen træffe 
en afgørelse med krav om, at den 
nationale tilsynsmyndighed trækker 
udkastet tilbage. Før Kommissionen 

5. I forhold til de foranstaltninger, der 
henvises til i stk. 4, litra a) og b), og inden 
for den tomånedersfrist, der er nævnt i stk. 
4, kan Kommissionen træffe en afgørelse 
med krav om, at den nationale 
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træffer en afgørelse, tager den nøje 
hensyn til den udtalelse, som 
markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning [……/EF]. Afgørelsen skal 
ledsages af en detaljeret og objektiv 
begrundelse fra Kommissionen om, 
hvorfor udkastet til foranstaltning ikke 
bør vedtages, sammen med konkrete 
forslag til ændring af udkastet til 
foranstaltning.

tilsynsmyndighed trækker udkastet tilbage. 
Før Kommissionen træffer en afgørelse, 
tager den nøje hensyn til den udtalelse, 
som markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning [……/EF]. Afgørelsen skal 
ledsages af en detaljeret og objektiv 
begrundelse fra Kommissionen om, 
hvorfor udkastet til foranstaltning ikke bør 
vedtages, sammen med konkrete forslag til 
ændring af udkastet til foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Der bør vælges en mere afbalanceret løsning: frem for at give Kommissionen en direkte 
vetoret i forbindelse med afhjælpende foranstaltninger, bør der indføres en 
"reguleringsdialog" om, hvorvidt den pågældende afhjælpende foranstaltning er 
hensigtsmæssig og effektiv, som inddrager den nationale tilsynsmyndighed, som har foreslået 
den afhjælpende foranstaltning, samt Netværket af Nationale Tilsynsmyndigheder. Formålet 
med denne dialog, hvor alle deltagere skal tage behørigt hensyn til markedsdeltagernes 
synspunkter, er at nå frem til en fælles holdning om, hvilken afhjælpende foranstaltning der 
vil være mest hensigtsmæssig og effektiv.   

Ændringsforslag 263
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for den tomånedersfrist, der er 
nævnt i stk. 4, kan Kommissionen træffe en 
afgørelse med krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed trækker udkastet tilbage. 
Før Kommissionen træffer en afgørelse, 
tager den nøje hensyn til den udtalelse, 
som markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning [……/EF]. Afgørelsen skal 

5. Inden for den tomånedersfrist, der er 
nævnt i stk. 4, kan Kommissionen træffe en 
afgørelse med krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed trækker udkastet tilbage. 
Før Kommissionen træffer en afgørelse, 
tager den nøje hensyn til den udtalelse, 
som markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning [……/EF]. Afgørelsen skal 
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ledsages af en detaljeret og objektiv 
begrundelse fra Kommissionen om, 
hvorfor udkastet til foranstaltning ikke bør 
vedtages, sammen med konkrete forslag 
til ændring af udkastet til foranstaltning.

ledsages af en detaljeret og objektiv 
begrundelse fra Kommissionen om, 
hvorfor udkastet til foranstaltning ikke bør 
vedtages. BERT udarbejder en anbefaling 
vedrørende formen af 
reguleringsforanstaltningen. Denne 
anbefaling skal forelægges den nationale 
regulerende myndighed. Den nationale 
reguleringsmyndighed skal tage skyldigt 
hensyn til denne anbefaling, men kan 
fravige den. Enhver sådan fravigelse skal 
begrundes behørigt af Kommissionen og 
BERT.

Or. de

Begrundelse

BERT bør have ret til at udarbejde en anbefaling vedrørende formen af en 
reguleringsforanstaltning. Kommissionens bør ikke have lov til at diktere foranstaltningens 
form: På denne måde bliver det muligt at udnytte BERT's praktiske erfaring optimalt og 
undgå en ensidig vækst i Kommissionens beføjelser.  Den nationale reguleringsmyndighed 
skal tage skyldigt hensyn til BERT's anbefaling. Afvigelser fra anbefalingen bør imidlertid 
kun være tilladt, hvis de kan begrundes behørigt.

Ændringsforslag 264
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for den tomånedersfrist, der er 
nævnt i stk. 4, kan Kommissionen træffe en 
afgørelse med krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed trækker udkastet tilbage. 
Før Kommissionen træffer en afgørelse, 
tager den nøje hensyn til den udtalelse, 
som markedsmyndigheden forelægger i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning [……/EF]. Afgørelsen skal 
ledsages af en detaljeret og objektiv 
begrundelse fra Kommissionen om, 

5. Inden for den tomånedersfrist, der er 
nævnt i stk. 4, kan Kommissionen træffe en 
afgørelse med krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed trækker udkastet tilbage. 
Afgørelsen skal ledsages af en detaljeret og 
objektiv begrundelse fra Kommissionen 
om, hvorfor udkastet til foranstaltning ikke 
bør vedtages, sammen med konkrete 
forslag til ændring af udkastet til 
foranstaltning.
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hvorfor udkastet til foranstaltning ikke bør 
vedtages, sammen med konkrete forslag til 
ændring af udkastet til foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.

Ændringsforslag 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I forbindelse med de i stk. 4, litra c), 
nævnte foranstaltninger skal alvorlig tvivl 
fra Kommissionens side åbne en 
reguleringsdialog mellem den nationale 
tilsynsmyndighed og netværket af 
nationale tilsynsmyndigheder med det 
formål at identificere den mest 
hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning til at afhjælpe det 
pågældende konkurrenceproblem, 
samtidig med at der tages behørigt hensyn 
til markedsdeltagernes synspunkter og 
sammenhængen mellem disse 
foranstaltninger på det indre marked.
Denne reguleringsdialog må under ingen 
omstændigheder overstige perioden på to 
måneder i henhold til stk. 4.
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Hvis Netværket af Nationale 
Tilsynsmyndigheder ved afslutningen af 
reguleringsdialogen bekræfter, at 
foranstaltningen er hensigtsmæssig med 
et flertal på to tredjedele, kan den 
nationale tilsynsmyndighed vedtage 
foranstaltningen. Hvis Netværket af 
Nationale Tilsynsmyndigheder derimod 
ikke bekræfter dette, kan Kommissionen 
tilkendegive sin alvorlige tvivl og beslutte, 
at den nationale tilsynsmyndighed skal 
trække den foreslåede foranstaltning 
tilbage. 
Den nationale tilsynsmyndighed har ret til 
at trække den foreslåede foranstaltning 
tilbage i alle faser af reguleringsdialogen.

Or. en

Begrundelse

Der bør vælges en mere afbalanceret løsning: frem for at give Kommissionen en direkte 
vetoret i forbindelse med afhjælpende foranstaltninger, bør der indføres en 
"reguleringsdialog" om, hvorvidt den pågældende afhjælpende foranstaltning er 
hensigtsmæssig og effektiv, som inddrager den nationale tilsynsmyndighed, som har foreslået 
den afhjælpende foranstaltning, samt Netværket af Nationale Tilsynsmyndigheder. Formålet 
med denne dialog, hvor alle deltagere skal tage behørigt hensyn til markedsdeltagernes 
synspunkter, er at nå frem til en fælles holdning om, hvilken afhjælpende foranstaltning der 
vil være mest hensigtsmæssig og effektiv.   

Ændringsforslag 266
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Inden for tre måneder efter, at 
Kommissionen i henhold til stk. 5 har 
truffet en afgørelse med krav om, at den 
nationale tilsynsmyndighed trækker et 
udkast til foranstaltninger tilbage, skal den 

udgår
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nationale tilsynsmyndighed ændre udkastet 
eller trække det tilbage. Hvis den nationale 
tilsynsmyndighed ændrer udkastet, skal 
den gennemføre en offentlig høring i 
overensstemmelse med artikel 6, og stille 
det ændrede udkast til rådighed for 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal ikke have vetoret i forhold til afhjælpende foranstaltninger. De nationale 
reguleringsmyndigheder er bedre informerede med hensyn til de nationale markeder og har 
bedre kontakt til markedsaktørerne.  Et sådant veto vil undergrave reguleringskompetencen 
mellem nationale reguleringsmyndigheder; et veto over for en specifik afhjælpende 
foranstaltning, som indføres af en national reguleringsmyndighed, vil gøre det meget 
vanskeligt at anvende en sådan afhjælpende foranstaltning i en anden medlemsstat, selv om 
denne afhjælpende foranstaltning vil være tilstrækkelig i lyset af de nationale markedsforhold 
og den tidsmæssige sammenhæng.

Ændringsforslag 267
Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Inden for tre måneder efter, at 
Kommissionen i henhold til stk. 5 har 
truffet en afgørelse med krav om, at den 
nationale tilsynsmyndighed trækker et 
udkast til foranstaltninger tilbage, skal den 
nationale tilsynsmyndighed ændre udkastet 
eller trække det tilbage. Hvis den nationale 
tilsynsmyndighed ændrer udkastet, skal 
den gennemføre en offentlig høring i 
overensstemmelse med artikel 6, og stille 
det ændrede udkast til rådighed for 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 3.

udgår
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Or. de

Begrundelse

Kommissionens vetoret over for afhjælpende foranstaltninger bør afvises. En nu procedure 
med "samregulering", der indebærer et samarbejde mellem Kommissionen, BERT og den 
nationale reguleringsmyndighed, er at foretrække.

Ændringsforslag 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Inden for tre måneder efter, at 
Kommissionen i henhold til stk. 5 har 
truffet en afgørelse med krav om, at den 
nationale tilsynsmyndighed trækker et 
udkast til foranstaltninger tilbage, skal den 
nationale tilsynsmyndighed ændre udkastet 
eller trække det tilbage. Hvis den nationale 
tilsynsmyndighed ændrer udkastet, skal 
den gennemføre en offentlig høring i 
overensstemmelse med artikel 6, og stille 
det ændrede udkast til rådighed for 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 3.

6. Inden for seks måneder efter, at 
Kommissionen i henhold til stk. 5 har 
truffet en afgørelse med krav om, at den 
nationale tilsynsmyndighed trækker et 
udkast til foranstaltninger tilbage, skal den 
nationale tilsynsmyndighed ændre udkastet 
eller trække det tilbage. Hvis den nationale 
tilsynsmyndighed ændrer udkastet, skal 
den gennemføre en offentlig høring i 
overensstemmelse med artikel 6, og stille 
det ændrede udkast til rådighed for 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 3.

Or. es

Begrundelse

For at sikre konsekvensen i forhold til det foregående stykke. Med hensyn til fristen bør de 
nationale reguleringsmyndigheder have større fleksibilitet og tid til at indføre den 
foranstaltning, Kommissionen foreslår.
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Ændringsforslag 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Inden for tre måneder efter, at 
Kommissionen i henhold til stk. 5 har 
truffet en afgørelse med krav om, at den 
nationale tilsynsmyndighed trækker et 
udkast til foranstaltninger tilbage, skal 
den nationale tilsynsmyndighed ændre 
udkastet eller trække det tilbage. Hvis den 
nationale tilsynsmyndighed ændrer 
udkastet, skal den gennemføre en 
offentlig høring i overensstemmelse med 
artikel 6, og stille det ændrede udkast til 
rådighed for Kommissionen i 
overensstemmelse med stk. 3.

6. Inden for tre måneder efter, at 
Kommissionen i henhold til stk. 5 eller 5a
har truffet en afgørelse med krav om, at 
den nationale tilsynsmyndighed trækker et 
udkast til foranstaltninger tilbage, skal den 
nationale tilsynsmyndighed ændre udkastet 
eller trække det tilbage. Hvis den nationale 
tilsynsmyndighed ændrer udkastet, skal 
den gennemføre en offentlig høring i 
overensstemmelse med artikel 6, og stille 
det ændrede udkast til rådighed for 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Der bør vælges en mere afbalanceret løsning: frem for at give Kommissionen en direkte 
vetoret i forbindelse med afhjælpende foranstaltninger, bør der indføres en 
"reguleringsdialog" om, hvorvidt den pågældende afhjælpende foranstaltning er 
hensigtsmæssig og effektiv, som inddrager den nationale tilsynsmyndighed, som har foreslået 
afhjælpende foranstaltning, samt Netværket af Nationale Tilsynsmyndigheder. Formålet med 
denne dialog, hvor alle deltagere skal tage behørigt hensyn til markedsdeltagernes 
synspunkter, er at nå frem til en fælles holdning om, hvilken afhjælpende foranstaltning der 
vil være mest hensigtsmæssig og effektiv.   

Ændringsforslag 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed tager nøje hensyn til 
bemærkningerne fra andre nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen, og 
kan, når bortses fra de i stk. 4 omhandlede 
tilfælde, vedtage det således ændrede 
udkast til foranstaltning og skal i så fald 
fremsende det til Kommissionen. Andre 
nationale organer, der varetager opgaver i 
henhold til dette direktiv eller 
særdirektiverne, tager også nøje hensyn til 
Kommissionens bemærkninger.

7. Den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed tager nøje hensyn til 
bemærkningerne fra andre nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen, og 
kan, når bortses fra de i stk. 4, litra a) og 
b), omhandlede tilfælde, vedtage det 
således ændrede udkast til foranstaltning 
og skal i så fald fremsende det til 
Kommissionen. Andre nationale organer, 
der varetager opgaver i henhold til dette 
direktiv eller særdirektiverne, tager også 
nøje hensyn til Kommissionens 
bemærkninger. Hvis den nationale 
reguleringsmyndighed beslutter ikke at 
indføre de foreslåede foranstaltninger på 
grundlag af anbefalingen i medfør af stk. 
5, offentliggør den årsagerne og 
begrundelserne for sin beslutning og giver
Kommissionen meddelelse herom.

Or. es

Begrundelse

For at sikre konsekvensen i forhold til det foregående stykke. Med hensyn til fristen bør de 
nationale reguleringsmyndigheder have større fleksibilitet og tid til at indføre den 
foranstaltning, Kommissionen foreslår.

Ændringsforslag 271
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed tager nøje hensyn til 
bemærkningerne fra andre nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen, og 
kan, når bortses fra de i stk. 4 omhandlede 

7. Den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed tager nøje hensyn til 
bemærkningerne fra andre nationale 
tilsynsmyndigheder, BERT og 
Kommissionen, og kan, når bortses fra de i 
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tilfælde, vedtage det således ændrede 
udkast til foranstaltning og skal i så fald 
fremsende det til Kommissionen. Andre 
nationale organer, der varetager opgaver i 
henhold til dette direktiv eller 
særdirektiverne, tager også nøje hensyn 
til Kommissionens bemærkninger.

stk. 4 omhandlede tilfælde, vedtage det 
således ændrede udkast til foranstaltning 
og skal i så fald fremsende det til 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis et udkast til foranstaltninger ændres 
i overensstemmelse med stk. 6, kan 
Kommissionen træffe en afgørelse med 
krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed inden for en fastsat frist 
indfører en særlig forpligtelse i henhold til 
artikel 9-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). 
I den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål, der er fastsat i artikel 8 
for nationale tilsynsmyndigheder. 
Kommissionen tager nøje hensyn til den 
udtalelse, som markedsmyndigheden 
forelægger i overensstemmelse med artikel 
6 i forordning [……/EF], særlig når den 
fastlægger de nærmere detaljer vedrørende 
den eller de forpligtelser, der skal 
pålægges.

udgår

Or. es

Begrundelse

Præcisering af definitionen, idet den i højere grad vedrører elektroniske kommunikationsnet 
end offentlige kommunikationsnet.
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Ændringsforslag 273
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis et udkast til foranstaltninger ændres 
i overensstemmelse med stk. 6, kan 
Kommissionen træffe en afgørelse med 
krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed inden for en fastsat frist 
indfører en særlig forpligtelse i henhold til 
artikel 9-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). 

I den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål, der er fastsat i artikel 8 
for nationale tilsynsmyndigheder. 
Kommissionen tager nøje hensyn til den 
udtalelse, som markedsmyndigheden 
forelægger i overensstemmelse med artikel 
6 i forordning [……/EF], særlig når den 
fastlægger de nærmere detaljer vedrørende 
den eller de forpligtelser, der skal 
pålægges.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der er ikke behov for, at beslutninger, som tidligere blev truffet af den nationale 
reguleringsmyndighed, skal træffes af et EU-organ under den nye ordning.
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Ændringsforslag 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis et udkast til foranstaltninger ændres 
i overensstemmelse med stk. 6, kan 
Kommissionen træffe en afgørelse med 
krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed inden for en fastsat frist 
indfører en særlig forpligtelse i henhold til 
artikel 9-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). 
I den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål, der er fastsat i artikel 8 
for nationale tilsynsmyndigheder. 
Kommissionen tager nøje hensyn til den 
udtalelse, som markedsmyndigheden 
forelægger i overensstemmelse med artikel 
6 i forordning [……/EF], særlig når den 
fastlægger de nærmere detaljer vedrørende 
den eller de forpligtelser, der skal 
pålægges.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag vil skabe en alvorlig præcedens inden for lovgivningen om det indre 
marked, eftersom et EU-organ vil erstatte den nationale tilsynsmyndigheds beslutning. Dette 
vil fuldstændig underminere EU-traktatens system af kontrol og statusser, idet de nationale 
myndigheder gennemfører fællesskabsretten, som er underlagt domstolenes kontrol og mulige 
overtrædelsesprocedurer indledt af Kommissionen.   
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Ændringsforslag 275
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis et udkast til foranstaltninger ændres 
i overensstemmelse med stk. 6, kan 
Kommissionen træffe en afgørelse med 
krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed inden for en fastsat frist 
indfører en særlig forpligtelse i henhold til 
artikel 9-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). 
I den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål, der er fastsat i artikel 8 
for nationale tilsynsmyndigheder. 
Kommissionen tager nøje hensyn til den 
udtalelse, som markedsmyndigheden 
forelægger i overensstemmelse med artikel 
6 i forordning [……/EF], særlig når den 
fastlægger de nærmere detaljer vedrørende 
den eller de forpligtelser, der skal 
pålægges.

udgår

Or. en

Begrundelse

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.
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Ændringsforslag 276
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis et udkast til foranstaltninger ændres 
i overensstemmelse med stk. 6, kan 
Kommissionen træffe en afgørelse med 
krav om, at den nationale 
tilsynsmyndighed inden for en fastsat frist 
indfører en særlig forpligtelse i henhold til 
artikel 9-13a i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet). 
I den forbindelse forfølger Kommissionen 
de politiske mål, der er fastsat i artikel 8 
for nationale tilsynsmyndigheder. 
Kommissionen tager nøje hensyn til den 
udtalelse, som markedsmyndigheden 
forelægger i overensstemmelse med artikel 
6 i forordning [……/EF], særlig når den 
fastlægger de nærmere detaljer vedrørende 
den eller de forpligtelser, der skal 
pålægges.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udvidelsen af Kommissionens vetoret er unødvendig og er imod hensigten. Det nuværende 
system har overordnet set frembragt konsekvente resultater. En central vetoret vil øge 
risikoen for en unuanceret fremgangsmåde. Der findes betydelige forskelle på 
markedsbetingelserne medlemsstaterne imellem, og derfor bør den endelige 
reguleringsbeslutning træffes på nationalt plan med national ekspertise. De nuværende 
rammer giver allerede Kommissionen en betydelig rolle, idet den kan kommentere de 
individuelle forpligtelser (afhjælpende foranstaltninger). De nationale 
reguleringsmyndigheder skal tage skyldigt hensyn til disse bemærkninger.



PE407.630v01-00 58/108 AM\725136DA.doc

DA

Ændringsforslag 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Den nationale tilsynsmyndighed 
fremsender alle endelige foranstaltninger, 
der falder ind under stk. 3, litra a) og b), til 
Kommissionen.

udgår

Or. es

Begrundelse

Forpligtelsen til at anmelde de resulterende udkast til foranstaltninger til Kommissionen er 
allerede omfattet af artikel 1, stk. 7.

Ændringsforslag 278
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Den nationale tilsynsmyndighed 
fremsender alle endelige foranstaltninger, 
der falder ind under stk. 3, litra a) og b), til 
Kommissionen.

9. Den nationale tilsynsmyndighed 
fremsender alle endelige foranstaltninger, 
der falder ind under stk. 3, til 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 279
Mary Honeyball

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel -7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel -7a

Procedure for ensartet anvendelse af 
afhjælpende foranstaltninger

1. Hvis en national tilsynsmyndighed 
agter at træffe en foranstaltning med 
henblik på at indføre, ændre eller ophæve 
en forpligtelse pålagt en operatør i medfør 
af artikel 16 sammenholdt med artikel 5 
og 9 til 13, 13a og 13b i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet) og artikel 
17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet), har 
Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder i de øvrige 
medlemsstater en måned fra datoen for 
anmeldelsen af den foreslåede 
foranstaltning til at fremsætte 
bemærkninger til den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed.
2. Hvis den foreslåede foranstaltning 
vedrører indførelse, ændring eller 
ophævelse af en forpligtelse, der ikke er 
fastlagt i artikel 13a og 13b i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet), kan 
Kommissionen inden for samme tidsrum 
underrette den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed og BERT om årsagerne 
til, at den mener, at vedtagelsen af den 
foreslåede foranstaltning vil skabe 
hindringer for det indre marked, eller 
hvorfor den er alvorligt i tvivl om 
foranstaltningens forenelighed med 
fællesskabsretten. I tilfælde heraf 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
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ikke før yderligere to måneder efter 
Kommissionens underretning. Udebliver 
en sådan underretning, kan den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
vedtage den foreslåede foranstaltning 
under størst muligt hensyn til eventuelle 
bemærkninger fremsat af Kommissionen 
eller andre nationale tilsynsmyndigheder.
3. Inden for den periode på to måneder, 
der henvises til i stk. 2, arbejder 
Kommissionen, BERT og den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed tæt sammen 
med henblik på at finde frem til den mest 
hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning i lyset af målene i artikel 8 
og under behørigt hensyn til 
markedsdeltagernes synspunkter og 
behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for den samme periode på to 
måneder fremsætter BERT efter 
vedtagelse med simpelt flertal en 
begrundet udtalelse, der bekræfter 
hensigtsmæssigheden og effektiviteten af 
den foreslåede foranstaltning eller 
angiver, at den foreslåede foranstaltning 
bør ændres, og fremsætter samtidig 
konkrete forslag i den henseende. Denne 
udtalelse offentliggøres.
Kommissionen kan under skyldig 
hensyntagen til denne udtalelse vedtage 
en anbefaling om, at den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed ændrer den 
foreslåede foranstaltning kan fremsætte 
specifikke forslag med henblik på dette.
Den nationale regulerende myndighed 
skal tage skyldigt hensyn til denne 
anbefaling. Hvis den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed ikke følger 
anbefalingen, skal den fremlægge en 
begrundet forklaring på sin handlemåde."

Or. en
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Begrundelse

Svarer til ordførerens ændringsforslag 17. Funktionsadskillelse bør behandles på samme 
måde som alle andre foranstaltninger.

Der er behov for en præcisering for at sikre, at de nationale reguleringsmyndigheder ikke er 
forpligtet til at tage skyldigt hensyn til udtalelsen fra både Kommissionen og BERT. Hvis 
BERT og Kommissionen afgiver modstridende udtalelser, vil det føre til juridisk usikkerhed.

Ændringsforslag 280
Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel -7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Følgende artikel -7a indsættes:
"Artikel -7a

Procedure for ensartet anvendelse af 
afhjælpende foranstaltninger

1. Hvis en national tilsynsmyndighed 
agter at træffe en foranstaltning med 
henblik på at indføre, ændre eller ophæve 
en forpligtelse pålagt en operatør i medfør 
af artikel 16 sammenholdt med artikel 5 
og 9 til 13 i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet), 
har Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder i de øvrige 
medlemsstater en måned fra datoen for 
anmeldelsen af den foreslåede 
foranstaltning til at fremsende 
bemærkninger til den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed.
2. Kommissionen kan inden for samme 
tidsrum underrette den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed og 
Sammenslutningen af Europæiske 
Reguleringsmyndigheder inden for 
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Telekommunikation (BERT) om 
årsagerne til, at den mener, at vedtagelsen 
af den foreslåede foranstaltning vil skabe 
hindringer for det indre marked, eller 
hvorfor den er alvorligt i tvivl om 
foranstaltningens forenelighed med 
fællesskabsretten. I tilfælde heraf 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke før yderligere to måneder efter 
Kommissionens underretning.
Udebliver en sådan underretning, kan den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
vedtage den foreslåede foranstaltning 
under størst muligt hensyn til eventuelle 
bemærkninger fremsat af Kommissionen 
eller andre nationale tilsynsmyndigheder.
3. Inden for den periode på to måneder, 
der henvises til i stk. 2, arbejder 
Kommissionen, BERT og den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed tæt sammen 
med henblik på at finde frem til den mest 
hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning i lyset af målene i artikel 8 
og under behørigt hensyn til 
markedsdeltagernes synspunkter og 
behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for den samme periode på to 
måneder fremsætter BERT efter 
vedtagelse med to tredjedeles flertal en 
begrundet udtalelse, der bekræfter 
hensigtsmæssigheden og effektiviteten af 
den foreslåede foranstaltning eller 
angiver, at den foreslåede foranstaltning 
bør ændres, og fremsætter samtidig 
konkrete forslag i den henseende. Denne 
udtalelse offentliggøres.
Hvis BERT har fremsat en begrundet 
udtalelse om, at den foreslåede 
foranstaltning burde ændres, kan 
Kommissionen under størst muligt hensyn 
til denne udtalelse, vedtage en begrundet 
beslutning, der pålægger den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed at ændre den 
foreslåede foranstaltning og indeholder 
konkrete forslag i den henseende.
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Hvis BERT har fremsat en begrundet 
udtalelse, der bekræfter den foreslåede 
foranstaltnings hensigtsmæssighed og 
effektivitet, kan den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedtage den foreslåede 
foranstaltning under størst muligt hensyn 
til eventuelle anbefalinger fra 
Kommissionen og BERT.
4. Inden for tre måneder fra 
Kommissionens vedtagelse af en 
begrundet beslutning, jf. stk. 3, afsnit 3, 
der pålægger den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed at ændre den foreslåede 
foranstaltning, ændrer den nationale 
tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning eller trækker den 
foreslåede foranstaltning tilbage. Hvis 
den foreslåede foranstaltning ændres, 
afholder den nationale tilsynsmyndighed 
en offentlig høring i henhold til de 
procedurer, der henvises til i artikel 6, og 
anmelder på ny den ændrede foreslåede 
foranstaltning til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 7."

Or. de

Begrundelse

I stedet for Kommissionens vetoret over for afhjælpende foranstaltninger foreslås en ny 
"samreguleringsprocedure", der omfatter et tæt samarbejde mellem Kommissionen, BERT og 
den nationale tilsynsmyndighed.

Ændringsforslag 281
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel -7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 a) Følgende artikel indsættes:
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"Artikel -7a

Procedure for ensartet anvendelse af
afhjælpende foranstaltninger

1. Hvis en national tilsynsmyndighed 
agter at træffe en foranstaltning med 
henblik på at indføre, ændre eller ophæve 
en forpligtelse pålagt en operatør i medfør 
af artikel 16 sammenholdt med artikel 5, 
artikel 9 til 13 og artikel 13a og 13b i 
direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) 
og artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet), har 
Kommissionen og BERT en måned fra 
datoen for anmeldelsen af den foreslåede 
foranstaltning til at fremsætte 
bemærkninger til den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed.
2. Kommissionen kan inden for samme 
tidsrum underrette den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed og (BERT) 
om årsagerne til, at den mener, at 
vedtagelsen af den foreslåede 
foranstaltning vil skabe hindringer for det
indre marked, eller hvorfor den er 
alvorligt i tvivl om foranstaltningens 
forenelighed med fællesskabsretten. I 
tilfælde heraf vedtages den foreslåede 
foranstaltning ikke før yderligere to 
måneder efter Kommissionens 
underretning.
Udebliver en sådan underretning, kan den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
vedtage den foreslåede foranstaltning 
under størst muligt hensyn til eventuelle 
bemærkninger fremsat af Kommissionen 
eller BERT.
3. Inden for den periode på to måneder, 
der henvises til i stk. 2, arbejder 
Kommissionen, BERT og den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed tæt sammen 
med henblik på at finde frem til den mest 
hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning i lyset af målene i artikel 8 
og under behørigt hensyn til 
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markedsdeltagernes synspunkter og 
behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for den samme periode på to 
måneder fremsætter BERT efter 
vedtagelse med simpelt flertal en 
begrundet udtalelse, der bekræfter 
hensigtsmæssigheden og effektiviteten af 
den foreslåede foranstaltning eller 
angiver, at den foreslåede foranstaltning 
bør ændres, og fremsætter samtidig 
konkrete forslag i den henseende. Denne 
udtalelse offentliggøres.
Kommissionen kan under skyldig 
hensyntagen til denne udtalelse vedtage 
en begrundet afgørelse, hvori det kræves, 
at den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed ændrer den foreslåede 
foranstaltning og fremsætter specifikke 
forslag med henblik på dette.
4. Inden for tre måneder fra 
Kommissionens vedtagelse af en 
begrundet beslutning, jf. stk. 3, der 
pålægger den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed at ændre den foreslåede 
foranstaltning, ændrer den nationale 
tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning eller trækker den tilbage. 
Hvis den foreslåede foranstaltning 
ændres, afholder den nationale 
tilsynsmyndighed en offentlig høring i 
henhold til de procedurer, der henvises til 
i artikel 6, og anmelder på ny den 
ændrede foreslåede foranstaltning til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 7.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal have mulighed for at træffe den endelige beslutning om at nedlægge veto 
for at sikre, at de nationale reguleringsmyndigheder og sammenslutningen af 
reguleringsmyndigheder, BERT, har de nødvendige incitamenter til at handle i det indre 
markeds interesse snarere end som et "kollektiv" af reguleringsmyndigheder, som hver især 
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har nationale interesser. Offentliggørelsen af BERT’s udtalelse og kravet om, at 
Kommissionen skal tage skyldigt hensyn til denne, anses for tilstrækkeligt til at hindre 
Kommissionen i at træffe uhensigtsmæssige beslutninger.  I henhold til dette ændringsforslag 
omfattes funktionsadskillelsen af samme grad af revision som andre foranstaltninger.

Ændringsforslag 282
Anni Podimata

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel -7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Følgende artikel 7a indsættes:
"Artikel 7a

Procedure for ensartet anvendelse af 
foreslåede afhjælpende foranstaltninger

1. Hvis en national tilsynsmyndighed 
agter at træffe en foranstaltning med 
henblik på at indføre, ændre eller ophæve 
en forpligtelse pålagt en operatør i medfør 
af artikel 16 sammenholdt med artikel 5, 
artikel 9 til 13, og artikel 13a og 13b i 
direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) 
og artikel 17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet), har 
Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder i de øvrige 
medlemsstater en måned fra datoen for 
anmeldelsen af den foreslåede 
foranstaltning til at fremsætte 
bemærkninger til den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed.
2. Hvis man med den foreslåede 
foranstaltning søger at indføre, ændre 
eller ophæve en forpligtelse, der ikke er 
fastlagt i artikel 13a og 13b i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet), kan 
Kommissionen inden for fristen på en 
måned som angivet i stk. 1 underrette den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 



AM\725136DA.doc 67/108 PE407.630v01-00

DA

og Sammenslutningen af 
Tilsynsmyndigheder inden for 
Telekommunikation (BERT) om 
årsagerne til, at den mener, at vedtagelsen 
af den foreslåede foranstaltning vil skabe 
hindringer for det indre marked, eller at 
den er alvorligt i tvivl om 
foranstaltningens forenelighed med 
fællesskabsretten. I tilfælde heraf 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke før yderligere to måneder efter 
Kommissionens underretning.
Udebliver en sådan underretning, kan den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
vedtage den foreslåede foranstaltning 
under størst muligt hensyn til eventuelle 
bemærkninger fremsat af Kommissionen 
eller andre nationale tilsynsmyndigheder.
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3. Inden for den periode på to måneder, 
der henvises til i stk. 2, arbejder 
Kommissionen, BERT og den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed tæt sammen 
med henblik på at finde frem til den mest 
hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning i lyset af målene i artikel 8 
og under behørigt hensyn til 
markedsdeltagernes synspunkter og 
behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for den samme periode på to 
måneder kan BERT efter vedtagelse med 
simpelt flertal fremsætte en begrundet 
udtalelse, der bekræfter 
hensigtsmæssigheden og effektiviteten af 
den foreslåede foranstaltning eller 
angiver, at den bør ændres, og fremsætter 
samtidig konkrete forslag i den 
henseende. Denne udtalelse 
offentliggøres.
Hvis det hedder i udtalelsen fra BERT, at 
den foreslåede foranstaltning skal 
ændres, kan Kommissionen under størst 
muligt hensyn til denne udtalelse, vedtage 
en begrundet beslutning, der pålægger 
den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed at ændre den foreslåede 
foranstaltning og fremsætte konkrete 
anbefalinger i den henseende.
Hvis man i udtalelsen fra BERT 
bekræfter den foreslåede foranstaltnings 
hensigtsmæssighed og effektivitet, kan 
den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedtage den foreslåede 
foranstaltning under størst muligt hensyn 
til alle anbefalinger fra Kommissionen og 
BERT.
4. Hvis den foreslåede foranstaltning har 
til formål at indføre, ændre eller ophæve 
en forpligtelse i medfør af artikel 13a og 
13b i direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet), vedtages den 
foreslåede foranstaltning først seks 
måneder efter fristen i artikel 7, stk. 3, 
med henblik på at sikre, at mulighederne i 
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henhold til artikel 16 kombineret med 
artikel 5 og 9 til 13 i direktiv 2002/10/EF 
(adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 
2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet) er 
udtømt.
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Inden for den seks måneders frist, der 
henvises til i stk. 1, arbejder 
Kommissionen, BERT og den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed tæt sammen 
med henblik på at finde frem til den mest 
hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning i lyset af målene i artikel 8 
og under behørigt hensyn til 
markedsdeltagernes synspunkter og 
behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for den seks måneders periode, der 
henvises til i stk. 1, kan BERT efter 
vedtagelse med kvalificeret flertal 
fremsætte en begrundet udtalelse, der 
bekræfter hensigtsmæssigheden og 
effektiviteten af den foreslåede 
foranstaltning eller angiver, at den 
foreslåede foranstaltning ikke bør 
gennemføres. Denne udtalelse 
offentliggøres.
Først når Kommissionen og BERT har 
bekræftet den foreslåede foranstaltnings 
hensigtsmæssighed og effektivitet, kan 
den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedtage den foreslåede 
foranstaltning under størst muligt hensyn 
til alle anbefalinger fra Kommissionen og 
BERT.
5. Inden for seks måneder fra 
Kommissionens vedtagelse af en 
begrundet beslutning, jf. stk. 3, der 
pålægger den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed at ændre den foreslåede 
foranstaltning, ændrer den nationale 
tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning eller trækker den tilbage. 
Hvis den foreslåede foranstaltning 
ændres, afholder den nationale 
tilsynsmyndighed en offentlig høring i 
henhold til de procedurer, der henvises til 
i artikel 6, og anmelder på ny den 
ændrede foreslåede foranstaltning til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 7.
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Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at indrømme en yderligere frist på seks måneder med henblik på at finde frem 
til den mest hensigtsmæssige og effektive foranstaltning i lyset af målene i artikel. Med 
henblik herpå skal Kommissionen og BERT med kvalificeret flertal give deres accept af 
behovet for at ændre forslaget til foranstaltning, som foreslås af en national 
reguleringsmyndighed. Ellers skal den nationale regulerende myndighed skal tage skyldigt 
hensyn til bemærkningerne fra Kommissionen og BERT.

Ændringsforslag 283
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel -7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel -7a

Procedure for ensartet anvendelse af 
afhjælpende foranstaltninger

1. Hvis en national tilsynsmyndighed 
agter at træffe en foranstaltning med 
henblik på at indføre, ændre eller ophæve 
en forpligtelse pålagt en operatør i medfør 
af artikel 16 sammenholdt med artikel 5 
og 9 til 13, 13a og 13b i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet) og artikel 
17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet), har 
Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder i de øvrige 
medlemsstater en måned fra datoen for 
anmeldelsen af den foreslåede 
foranstaltning til at fremsætte 
bemærkninger til den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed.
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2. Hvis den foreslåede foranstaltning 
vedrører indførelse, ændring eller 
ophævelse af en forpligtelse, der ikke er 
fastlagt i artikel 13a og 13b i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet), kan 
Kommissionen inden for samme tidsrum 
underrette den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed og BERT om årsagerne 
til, at den mener, at vedtagelsen af den 
foreslåede foranstaltning vil skabe 
hindringer for det indre marked, eller 
hvorfor den er alvorligt i tvivl om 
foranstaltningens forenelighed med 
fællesskabsretten. I tilfælde heraf 
vedtages den foreslåede foranstaltning 
ikke før yderligere to måneder efter 
Kommissionens underretning.
Udebliver en sådan underretning, kan den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
vedtage den foreslåede foranstaltning 
under størst muligt hensyn til eventuelle 
bemærkninger fremsat af Kommissionen 
eller andre nationale tilsynsmyndigheder.
3. Inden for den periode på to måneder, 
der henvises til i stk. 2, arbejder 
Kommissionen, BERT og den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed tæt sammen 
med henblik på at finde frem til den mest 
hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning i lyset af målene i artikel 8 
og under behørigt hensyn til 
markedsdeltagernes synspunkter og 
behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for den samme periode på to 
måneder fremsætter BERT efter 
vedtagelse med kvalificeret flertal på 
mindst halvdelen plus en blandt 
repræsentantskabets medlemmer en 
begrundet udtalelse, der bekræfter 
hensigtsmæssigheden og effektiviteten af 
den foreslåede foranstaltning eller 
angiver, at den foreslåede foranstaltning 
bør ændres, og fremsætter samtidig 
konkrete forslag i den henseende. Denne 
udtalelse offentliggøres.
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Hvis BERT har fremsat en begrundet 
udtalelse om, at den foreslåede 
foranstaltning burde ændres, kan 
Kommissionen under størst muligt hensyn 
til denne udtalelse, vedtage en begrundet 
beslutning, der pålægger den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed at ændre den 
foreslåede foranstaltning og indeholder 
konkrete forslag i den henseende.
Hvis BERT har fremsat en begrundet 
udtalelse, der bekræfter den foreslåede 
foranstaltnings hensigtsmæssighed og 
effektivitet, kan den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedtage den foreslåede 
foranstaltning under størst muligt hensyn 
til eventuelle anbefalinger fra 
Kommissionen og BERT.
4. Hvis den foreslåede foranstaltning 
vedrører indførsel, ændring eller 
ophævelse af en forpligtelse, der er 
fastlagt i artikel 13a og 13b i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet), må den 
foreslåede foranstaltning ikke vedtages 
før yderligere to måneder efter udløbet af 
den periode, der henvises til i artikel 7, 
stk. 3.
Inden for disse to måneder arbejder 
Kommissionen, BERT og den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed tæt sammen 
med henblik på at finde frem til den mest 
hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning i lyset af målene i artikel 8 
og under behørigt hensyn til 
markedsdeltagernes synspunkter og 
behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for den samme periode på to 
måneder fremsætter BERT efter 
vedtagelse med kvalificeret flertal på 
mindst halvdelen plus en blandt 
repræsentantskabets medlemmer en 
begrundet udtalelse, der bekræfter 
hensigtsmæssigheden og effektiviteten af 
den foreslåede foranstaltning eller 
angiver, at den foreslåede foranstaltning 
ikke bør anvendes. Denne udtalelse 
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offentliggøres.
Kun såfremt Kommissionen og BERT 
bekræfter den foreslåede foranstaltnings 
hensigtsmæssighed og effektivitet, kan 
den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedtage den foreslåede 
foranstaltning under størst muligt hensyn 
til eventuelle anbefalinger fra 
Kommissionen og BERT.
5. Inden for tre måneder fra 
Kommissionens vedtagelse af en 
begrundet beslutning, jf. stk. 3, der 
pålægger den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed at ændre den foreslåede 
foranstaltning, ændrer den nationale 
tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning eller trækker den tilbage. 
Hvis den foreslåede foranstaltning 
ændres, afholder den nationale 
tilsynsmyndighed en offentlig høring i 
henhold til de procedurer, der henvises til 
i artikel 6, og anmelder den ændrede 
foreslåede foranstaltning i 
overensstemmelse med artikel 7."

Or. en

Ændringsforslag 284
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel -7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel -7a

Procedure for ensartet anvendelse af 
afhjælpende foranstaltninger
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1. Hvis en national tilsynsmyndighed 
agter at træffe en foranstaltning med 
henblik på at indføre, ændre eller ophæve 
en forpligtelse pålagt en operatør i medfør 
af artikel 16 sammenholdt med artikel 5 
og 9 til 13, 13a og 13b i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet) og artikel 
17 i direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligtdirektivet), har 
Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder i de øvrige 
medlemsstater en måned fra datoen for 
anmeldelsen af den foreslåede 
foranstaltning til at fremsætte 
bemærkninger til den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed.
2. Hvis den foreslåede foranstaltning 
vedrører indførelse, ændring eller 
ophævelse af en forpligtelse, der ikke er 
fastlagt i artikel 13a og 13b i direktiv 
2002/19/EF (adgangsdirektivet), kan 
Kommissionen, automatisk eller på 
anmodning af en interesseret virksomhed 
eller brancheorganisation, inden for 
samme tidsrum underrette den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
og BERT om årsagerne til, at den mener, 
at vedtagelsen af den foreslåede 
foranstaltning vil skabe hindringer for det 
indre marked, eller hvorfor den er 
alvorligt i tvivl om foranstaltningens 
forenelighed med fællesskabsretten. I 
tilfælde heraf vedtages den foreslåede 
foranstaltning ikke før yderligere to 
måneder efter Kommissionens 
underretning.
Udebliver en sådan underretning, kan den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
vedtage den foreslåede foranstaltning 
under størst muligt hensyn til eventuelle 
bemærkninger fremsat af Kommissionen 
eller andre nationale tilsynsmyndigheder.
3. Inden for den periode på to måneder, 
der henvises til i stk. 2, arbejder 
Kommissionen, BERT og den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed tæt sammen 
med henblik på at finde frem til den mest 



PE407.630v01-00 76/108 AM\725136DA.doc

DA

hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning i lyset af målene i artikel 8 
og under behørigt hensyn til 
markedsdeltagernes synspunkter, som er 
kommet til udtryk ved en offentlig høring, 
og behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for den samme periode på to 
måneder fremsætter BERT efter 
vedtagelse med simpelt flertal en 
begrundet udtalelse, der bekræfter 
hensigtsmæssigheden og effektiviteten af 
den foreslåede foranstaltning eller 
angiver, at den foreslåede foranstaltning 
bør ændres, og fremsætter samtidig 
konkrete forslag i den henseende. Denne 
udtalelse offentliggøres.
Hvis BERT har fremsat en begrundet 
udtalelse om, at den foreslåede 
foranstaltning burde ændres, kan 
Kommissionen under størst muligt hensyn 
til denne udtalelse, vedtage en begrundet 
beslutning, der pålægger den pågældende 
nationale tilsynsmyndighed at ændre den 
foreslåede foranstaltning og indeholder 
konkrete forslag i den henseende.
Hvis BERT har fremsat en begrundet 
udtalelse, der bekræfter den foreslåede 
foranstaltnings hensigtsmæssighed og 
effektivitet, kan den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedtage den foreslåede 
foranstaltning under størst muligt hensyn 
til eventuelle anbefalinger fra 
Kommissionen og BERT.
4. Hvis den foreslåede foranstaltning 
vedrører indførsel, ændring eller 
ophævelse af en forpligtelse, der er 
fastlagt i artikel 13a eller artikel 13b i 
direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet), 
må den foreslåede foranstaltning ikke 
vedtages før yderligere to måneder efter 
udløbet af den periode, der henvises til i 
artikel 7, stk. 3.
Inden for denne periode på to måneder 
arbejder Kommissionen, BERT og den 
pågældende nationale tilsynsmyndighed 
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tæt sammen med henblik på at finde frem 
til den mest hensigtsmæssige og effektive 
foranstaltning i lyset af målene i artikel 8 
og under behørigt hensyn til 
markedsdeltagernes synspunkter, som er 
kommet til udtryk ved en offentlig høring, 
og behovet for at sikre udviklingen af en 
ensartet reguleringspraksis.
Inden for de samme to måneder 
fremsætter BERT efter vedtagelse med 
simpelt flertal en begrundet udtalelse, der 
bekræfter hensigtsmæssigheden og 
effektiviteten af den foreslåede 
foranstaltning eller angiver, at den 
foreslåede foranstaltning ikke bør træffes.
Denne udtalelse offentliggøres.
Kun såfremt Kommissionen og BERT 
bekræfter den foreslåede foranstaltnings 
hensigtsmæssighed og effektivitet, kan 
den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedtage den foreslåede 
foranstaltning under størst muligt hensyn 
til eventuelle anbefalinger fra 
Kommissionen og BERT.
5. Inden for tre måneder fra 
Kommissionens vedtagelse af en 
begrundet beslutning, jf. stk. 3, der 
pålægger den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed at ændre den foreslåede 
foranstaltning, ændrer den nationale 
tilsynsmyndighed den foreslåede 
foranstaltning eller trækker den tilbage. 
Hvis den foreslåede foranstaltning 
ændres, afholder den nationale 
tilsynsmyndighed en offentlig høring i 
henhold til de procedurer, der henvises til 
i artikel 6, og anmelder den ændrede 
foreslåede foranstaltning i 
overensstemmelse med artikel 7.

Or. en
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Ændringsforslag 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 a - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan fastlægge 
gennemførelsesbestemmelser til artikel 7
om, hvilken form og hvilket indhold de 
oplysninger, der skal stilles til rådighed i 
henhold til artikel 7, stk. 3, skal have, hvor 
detaljerede oplysningerne skal være, under 
hvilke omstændigheder det ikke er 
nødvendigt at stille oplysninger til 
rådighed, samt om hvordan tidsfristerne 
fastsættes.

1. Efter den offentlige høring og høringen 
af de nationale regulerende myndigheder 
kan Kommissionen vedtage en anbefaling, 
hvori det bestemmes, at Kommissionen 
kan fastlægge 
gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 
om, hvilken form og hvilket indhold de 
oplysninger, der skal stilles til rådighed i 
henhold til artikel 7, stk. 3, skal have, hvor 
detaljerede oplysningerne skal være, under 
hvilke omstændigheder det ikke er 
nødvendigt at stille oplysninger til 
rådighed, samt om hvordan tidsfristerne 
fastsættes.

Or. es

Begrundelse

Ændringernes form, indhold og detaljeringsgrad er omfattet af Kommissionens henstilling af 
23. juli 2003 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i henhold til artikel 7 i direktiv 
2002/20/EF. Den foreslåede ordlyd, som svarer til ordlyden i artikel 15, stk. 1, konsoliderer 
dette instrument.

Ændringsforslag 286
Fiona Hall

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 a - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan fastlægge 
gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 

1. Kommissionen kan under skyldig 
hensyntagen til BERT's udtalelse 
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om, hvilken form og hvilket indhold de 
oplysninger, der skal stilles til rådighed i 
henhold til artikel 7, stk. 3, skal have, hvor 
detaljerede oplysningerne skal være, under 
hvilke omstændigheder det ikke er 
nødvendigt at stille oplysninger til 
rådighed, samt om hvordan tidsfristerne 
fastsættes.

fastlægge anbefalinger og/eller 
retningslinjer til artikel 7 om, hvilken form 
og hvilket indhold de oplysninger, der skal 
stilles til rådighed i henhold til artikel 7, 
stk. 3, skal have, hvor detaljerede 
oplysningerne skal være, under hvilke 
omstændigheder det ikke er nødvendigt at 
stille oplysninger til rådighed, samt om 
hvordan tidsfristerne fastsættes.

Or. en

Ændringsforslag 287
Mary Honeyball

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 a - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan fastlægge 
gennemførelsesbestemmelser til artikel 7
om, hvilken form og hvilket indhold de 
oplysninger, der skal stilles til rådighed i 
henhold til artikel 7, stk. 3, skal have, hvor 
detaljerede oplysningerne skal være, under 
hvilke omstændigheder det ikke er 
nødvendigt at stille oplysninger til 
rådighed, samt om hvordan tidsfristerne 
fastsættes.

1. Kommissionen skal under skyldig 
hensyntagen til BERT's udtalelse have 
beføjelser til at fastlægge anbefalinger 
og/eller retningslinjer til artikel 7 om, 
hvilken form og hvilket indhold de 
oplysninger, der skal stilles til rådighed i 
henhold til artikel 7, stk. 3, skal have, hvor 
detaljerede oplysningerne skal være, under 
hvilke omstændigheder det ikke er 
nødvendigt at stille oplysninger til 
rådighed, samt om hvordan tidsfristerne 
fastsættes.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionen tager højde for BERT's udtalelse, før den udsender en 
anbefaling.
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Ændringsforslag 288
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 a - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan fastlægge 
gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 
om, hvilken form og hvilket indhold de 
oplysninger, der skal stilles til rådighed i 
henhold til artikel 7, stk. 3, skal have, hvor 
detaljerede oplysningerne skal være,
under hvilke omstændigheder det ikke er 
nødvendigt at stille oplysninger til
rådighed, samt om hvordan tidsfristerne 
fastsættes.

1. Kommissionen kan fastlægge 
gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 
om, hvilken form og hvilket indhold de 
oplysninger, der skal stilles til rådighed i 
henhold til artikel 7, stk. 3, skal have,
under hvilke omstændigheder det ikke er 
nødvendigt at stille oplysninger til 
rådighed, samt om hvordan tidsfristerne 
fastsættes.

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse vil ikke medføre ligebehandling af alle markeder. Alle markedsanalyser 
skal opfylde de grundlæggende krav.

Gennemførelsesbestemmelserne kan have betydelige økonomiske følger for branchen. I så 
tilfælde skal der indledes en ny lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 a - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De foranstaltninger, der henvises til i 
stk. 1, som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 

udgår
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22, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren, 
jf. artikel 22, stk. 4.’

Or. en

Begrundelse

Det er fortsat uklart, hvad der menes med "ikke-væsentlige bestemmelser" i stk. 2. Sådanne 
foreslåede "gennemførelsesforanstaltninger" kan have en betydelig økonomisk virkning for 
virksomhederne. Mulige ændringer skal underlægges fuldstændig kontrol i en 
lovgivningsprocedure på EU-plan eller overlades til medlemsstaterne.

Ændringsforslag 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 a - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De foranstaltninger, der henvises til i 
stk. 1, som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 
22, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren, 
jf. artikel 22, stk. 4.’

udgår

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til stk. 1, idet en anbefaling ikke kan ændre ved 
væsentlige aspekter af direktivet.
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Ændringsforslag 291
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 a - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De foranstaltninger, der henvises til i 
stk. 1, som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 
22, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren, 
jf. artikel 22, stk. 4.’

udgår

Or. en

Begrundelse

Proceduremæssige specifikationer bør udelukkende have form af en anbefaling, som BERT 
skal høres om.

Ændringsforslag 292
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 a - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De foranstaltninger, der henvises til i 
stk. 1, som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 
22, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren, 
jf. artikel 22, stk. 4.’

udgår

Or. de
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Begrundelse

Denne bestemmelse vil ikke medføre ligebehandling på alle markeder. Alle markedsanalyser 
skal opfylde de grundlæggende krav.

Gennemførelsesbestemmelserne kan have betydelige økonomiske følger for branchen. I så 
tilfælde skal der indledes en ny lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 293
Fiona Hall

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 a - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De foranstaltninger, der henvises til i 
stk. 1, som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 
22, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren, 
jf. artikel 22, stk. 4.’

udgår

Or. en

Ændringsforslag 294
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 7 a - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De foranstaltninger, der henvises til i 
stk. 1, som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 
22, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan 

2. De foranstaltninger, der henvises til i 
stk. 1, som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 
22, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan 
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Kommissionen anvende hasteproceduren, 
jf. artikel 22, stk. 4.’

Kommissionen anvende hasteproceduren, 
jf. artikel 22, stk. 4. BERT skal høres om 
alle hasteprocedurer.

Or. en

Begrundelse

BERT bør høres i forbindelse med enhver gennemførelsesforanstaltning, der vedrører artikel
7.

Ændringsforslag 295
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

‘Medmindre andet følger af artikel 9, for så 
vidt angår radiofrekvenser, tager 
medlemsstaterne nøje hensyn til, at 
reguleringen helst skal være 
teknologineutral, og sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder gør det samme under 
udførelsen af de i dette direktiv og 
særdirektiverne omhandlede 
tilsynsopgaver, særlig sådanne, som har til 
formål at sikre en reel konkurrence.’

‘Medmindre andet følger af artikel 9, for så 
vidt angår radiofrekvenser, eller 
medmindre det på anden måde er 
nødvendigt for at nå målene i stk. 2 til 4,
tager medlemsstaterne nøje hensyn til, at 
reguleringen af hvert af de klart 
definerede relevante markeder helst skal 
være teknologineutral, og sikrer, at de 
nationale tilsynsmyndigheder gør det 
samme under udførelsen af de i dette 
direktiv og særdirektiverne omhandlede 
tilsynsopgaver, særlig sådanne, som har til 
formål at sikre en reel konkurrence.’

Or. de

Begrundelse

Begrebet teknologineutral hilses velkommen, men bør sættes i baggrunden, hvis det strider 
mod andre og vigtigere lovgivningsmål. Endvidere er det vigtigt, at de relevante markeder 
afgrænses præcist, og at teknologineutralitet begrænses til et specifikt marked.
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Ændringsforslag 296
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra a
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sikre, at brugerne, herunder 
handicappede, ældre og brugere med 
særlige sociale behov, får maksimalt 
udbytte for så vidt angår valgmuligheder, 
pris og kvalitet

a) sikre, at brugerne, herunder 
handicappede, ældre og brugere med 
særlige sociale behov, får maksimalt 
udbytte for så vidt angår valgmuligheder, 
pris og kvalitet, og at eventuelle 
supplerende netomkostninger, som 
leverandører kan påvise at have afholdt 
som følge af indførelsen af en sådan 
forsyningspligt, godtgøres

Or. de

Begrundelse

Præcisering, der begrænser omfanget af disse forpligtelser, idet man anfører, at forpligtelser 
af hensyn til social kompensation udgør forsyningspligtopgaver, som kan betyde, at 
leverandørerne påføres supplerende nettoomkostninger, og at disse omkostninger skal 
afholdes af de offentlige myndigheder mod fremlæggelse af bilag. Det virker 
uhensigtsmæssigt at gøre de nationale reguleringsmyndigheder ansvarlige for leveringen af 
indhold.

Ændringsforslag 297
Gabriele Albertini

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning, særlig hvad angår levering af 

(b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning, særlig adgang til tjenester 
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indhold’ via alle net

Or. en

Begrundelse

Nummeroplysningstjenester er vigtige tjenester for handicappede og ældre brugere og for 
brugere generelt. Det er væsentligt, at sådanne tjenester gøres tilgængelige fra alle 
telekommunikationsnet.

Ændringsforslag 298
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning, særlig hvad angår levering af 
indhold’

(b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning, særlig hvad angår adgang til 
tjenester via alle net

Or. en

Begrundelse

Nummeroplysningstjenester er vigtige tjenester for handicappede og ældre brugere og for 
brugere generelt. Det er væsentligt, at sådanne tjenester gøres tilgængelige fra alle 
telekommunikationsnet.

Ændringsforslag 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning, særlig hvad angår levering af 
indhold’

(b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning, særlig hvad angår levering af 
indhold og adgang til tjenester via alle net'

Or. en

Begrundelse

Nummeroplysningstjenester er vigtige tjenester for handicappede og ældre brugere og for 
brugere generelt. Det er væsentligt, at sådanne tjenester gøres tilgængelige fra alle 
telekommunikationsnet.

Ændringsforslag 300
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning, særlig hvad angår levering 
af indhold’

b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning’

Or. de

Begrundelse

Præcisering, der begrænser omfanget af disse forpligtelser, idet man anfører, at forpligtelser 
af hensyn til social kompensation udgør forsyningspligtopgaver, som kan betyde, at 
leverandørerne påføres supplerende nettoomkostninger, og at disse omkostninger skal 
afholdes af de offentlige myndigheder mod fremlæggelse af bilag. Det virker 
uhensigtsmæssigt at gøre de nationale reguleringsmyndigheder ansvarlige for leveringen af 
indhold.
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Ændringsforslag 301
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning, særlig hvad angår levering 
af indhold’

(b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning’

Or. en

Ændringsforslag 302
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning, særlig hvad angår levering 
af indhold’

b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning’

Or. de

Begrundelse

De juridiske rammer for telekommunikation er bestemmende for adgangen til nettene. Den 
nye ordning må ikke gribe ind i leveringen af indhold. Dette sikres gennem medielovgivningen 
i de respektive medlemsstater.



AM\725136DA.doc 89/108 PE407.630v01-00

DA

Ændringsforslag 303
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning, særlig hvad angår levering af 
indhold’

(b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning, særlig hvad angår levering af 
og adgang til indhold og tjenester over alle 
net’

Or. en

Begrundelse

Nummeroplysningstjenester er vigtige tjenester for handicappede og ældre brugere og for 
brugere generelt. Det er væsentligt, at sådanne tjenester gøres tilgængelige fra alle 
telekommunikationsnet.

Ændringsforslag 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra b
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning eller –
begrænsning, særlig hvad angår levering af 
indhold’

(b) sikre, at der i den elektroniske 
kommunikationssektor hverken hersker 
konkurrenceforvridning under 
hensyntagen til reglerne for statsstøtte, 
eller konkurrencebegrænsning, særlig 
hvad angår levering af indhold’

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at offentlige investeringer, der kan spille en vigtig rolle med hensyn til at 
stimulere udrulningen af bredbåndsnet, ikke forvrider markederne eller foretages på 
urimelige vilkår i forhold til private virksomheder. Derfor bør de nationale 
reguleringsmyndigheder tage hensyn til de generelle statsstøtteregler, når de fremmer 
konkurrencen inden for telekommunikationssektoren.

Ændringsforslag 305
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra c
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) arbejde sammen med Kommissionen og 
markedsmyndigheden for at sikre 
udviklingen af en ensartet 
reguleringspraksis og en ensartet 
anvendelse af dette direktiv og 
særdirektiverne.’

d) arbejde inden for rammerne af BERT
for at sikre udviklingen af en ensartet 
reguleringspraksis, som ligeledes tager 
hensyn til målsætningerne med dette 
direktiv under skyldig hensyntagen til de 
særlige forhold på de enkelte nationale 
markeder, og en ensartet anvendelse af 
dette direktiv og særdirektiverne.’

Or. de

Begrundelse

Direktiverne finder anvendelse på en lang række nationale markeder med en helt forskellig 
udviklingsgrad og forskellige konkurrencebetingelser. Der skal derfor tages særligt hensyn til 
de nationale forhold, for på den ene side må markeder, hvor der hersker reel konkurrence, 
ikke overreguleres, og på den anden side må man ikke hæmme yderligere konkurrence på 
markeder, hvor dette ikke er tilfældet. BERT lader til at være den bedst egnede ramme til 
dette.
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Ændringsforslag 306
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra c a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) I stk. 2 indsættes følgende punkt:
"(da) i lande med en mindre udviklet fast 
infrastruktur og en lav dækningsgrad for 
fastnet- og bredbåndstjenester skal de 
nationale reguleringsmyndigheder 
imidlertid prioritere målsætningen om at 
fremme investeringer frem for 
målsætningen om blot at stimulere 
konkurrencen."

Or. en

Ændringsforslag 307
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra c a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) Det følgende stykke tilføjes:
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"3a. De nationale tilsynsmyndigheder 
skal sigte mod at skabe en passende 
lovgivningsmæssig ramme som støtte for 
investeringer i nye bredbåndsnet; 
infrastrukturbaseret konkurrence vil give 
enestående muligheder for innovation. 
Denne lovgivningsmæssige ramme skal 
blandt andet:
(a) være forudsigelig i en periode, der er i 
overensstemmelse med den tid, der er 
nødvendig for tunge investeringers 
rentabilitet; 
(b) sigte mod det maksimale geografiske 
område for infrastrukturbaseret 
konkurrence; 
(c) give konkurrencemæssige fordele, som 
stammer fra hurtigere geografiske 
iværksættelser, og dermed fremme 
netværksanvendelse;  
(d) tiltrække ressourcer fra finansielle 
markeder til mange forudgående 
investeringer i nye bredbåndsnetværk;
(e) tillade fleksible frivillige 
handelsaftaler vedrørende investeringer 
og risikodeling mellem nye operatører, 
der etablerer nye bredbåndsnetværk;
(f) tage hensyn til de langsigtede 
kendetegn, der er nødvendige for skabe 
rentabilitet inden for den nye 
infrastruktur;
(g) tilskynde til maksimal, men 
gennemsigtig detailprisfleksibilitet for 
tjenester, der leveres over denne nye 
infrastruktur."

Or. en

Begrundelse

Der bør udformes en fremadskuende adgangsordning for næste generations net, der sigter 
mod at skabe incitamenter for innovation og investeringer på en måde, der skaber juridisk 
sikkerhed, forudsigelighed og stabilitet for potentielle investorer.
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Ændringsforslag 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra e a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 4 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) I stk. 4 tilføjes følgende punkt:
"(ga) sikre, at virksomheder, der udbyder 
elektroniske kommunikationstjenester og 
-net, arbejder sammen med de 
pågældende sektorer inden for beskyttelse 
og fremme af lovligt indhold i 
elektroniske kommunikationstjenester og 
-net."

Or. en

Begrundelse

This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places 
on electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.

Ændringsforslag 309
Gianni De Michelis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra e a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) Følgende stykke indsættes:
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4a. De nationale regulerende 
myndigheder skal sigte mod at skabe en 
passende lovgivningsmæssig ramme for 
investeringer i nye 
bredbåndsinfrastrukturer, der giver 
mulighed for at fremme 
infrastrukturbaseret konkurrence. 
Den lovgivningsmæssige ramme skal 
blandt andet:

(a) fremme markedsdrevne investeringer 
og innovation, herunder ved at tillade 
aftaler om deling af investeringer og 
risikodelingsaftaler på et kommercielt 
grundlag;
(b) fremme infrastrukturbaseret 
konkurrence, hvor det er muligt;

(c) tillade prisfleksibilitet, herunder 
prisdifferentiering i henhold til geografisk 
placering og tjenestekvalitet,
(d) afstå fra at indføre unødvendige 
lovgivningsmæssige begrænsninger, når 
virksomheder kan indgå kommercielle 
aftaler,
(e) tilskynde til rettidige investeringer, 
herunder ved at give mulighed for 
gunstigere betingelser for tidligere 
investeringer i nye teknologier og 
infrastrukturer,
(f) stå i rimeligt forhold til de lokale 
kendetegn og konkurrenceforholdene på 
det relevante geografiske marked,
(g) være forudsigelig i en periode, der er 
nødvendig for at kunne forrente de 
nødvendige betydelige investeringer i ny 
bredbåndsinfrastruktur," 

Or. en

Begrundelse

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
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Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to 
remunerate the significant investments required by new access infrastructure.

Ændringsforslag 310
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra e a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) I artikel 8 tilføjes følgende stk. 4a:

‘(4a) For at opfylde de politiske mål, der 
opstilles i artikel 2, 3 og 4 skal de 
nationale regulerende myndigheder 
påtage sig opgaven med at skabe et 
retsgrundlag for investeringer i en 
bredbåndsnetinfrastruktur; et sådant 
grundlag skal som minimum opfylde 
følgende kriterier:
(a) skabe retssikkerhed i den periode, der 
er nødvendig for at forrente 
investeringerne, 
(b) opnå den maksimale geografiske 
udstrækning for platformbaseret 
konkurrence, 
(c) tillade, at der skabes 
konkurrencefordele ved en fremskyndet 
geografisk ekspansion med henblik på at 
skabe incitamenter til udvikling af nettet,
(d) tiltrække kapital fra de finansielle 
markeder til de store startinvesteringer i 
nye bredbåndsnetværk,
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(e) tillade frivillige aftaler om 
investeringer og risikodeling mellem 
operatører af nye bredbåndsnetværk, 
(f) tage hensyn til de langsigtede 
betingelser for rentabiliteten af 
investeringer i den nye infrastruktur samt 
fremme maksimal prisfleksibilitet for 
slutbrugerne i forbindelse med tjenester, 
der leveres via den nye infrastruktur;’

Or. de

Begrundelse

Med henblik på udviklingen af næste generation af bredbåndsnet skal de eksisterende 
juridiske rammer tilpasses disse investeringsudfordringer. Lovgivningen skal fremme 
markedsdeltagernes vilje til at investere i næste-generations adgang og tage de tilhørende 
risici.

Ændringsforslag 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra e a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) I artikel 8 tilføjes følgende stykke:
"4a. De nationale tilsynsmyndigheder 
skal sigte mod at skabe en passende 
lovgivningsmæssig ramme for 
konkurrencedygtige investeringer i nye 
bredbåndsnet, som giver en enestående 
mulighed for innovation og 
platformbaseret konkurrence, som baner 
vej for deregulering. Denne 
lovgivningsmæssige ramme skal blandt 
andet:
(a) være forudsigelig i en periode, der er i 
overensstemmelse med den tid, der er 
nødvendig for tunge investeringers 
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rentabilitet; 
(b) sigte mod det maksimale geografiske 
område for platformbaseret konkurrence; 

(c) give konkurrencemæssige fordele, som 
stammer fra hurtigere geografiske 
iværksættelser, og dermed fremme 
netværksanvendelse;  
(d) tiltrække ressourcer fra finansielle 
markeder til mange forudgående 
investeringer i nye bredbåndsnetværk;
(e) tillade fleksible handelsaftaler 
vedrørende investeringer og risikodeling 
mellem nye operatører af 
bredbåndsnetværk." 

Or. en

Begrundelse

Den nuværende tilsynsordning skal tilpasses de investeringsudfordringer, der vedrører 
iværksættelsen af næste generation af bredbåndsnet. Reguleringen skal gøre det muligt for 
markedsdeltagerne at investere i næste generation af bredbåndsnet og skal derfor tage hensyn 
til de risici, der er forbundet dermed. 

Ændringsforslag 312
Patrizia Toia

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra e a (ny)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) I artikel 8 tilføjes følgende stykke:
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"4a. De nationale regulerende 
myndigheder skal sigte mod at skabe en 
passende lovgivningsmæssig ramme for 
investeringer i nye 
bredbåndsinfrastrukturer, der giver 
mulighed for at fremme 
infrastrukturbaseret konkurrence. 
Den lovgivningsmæssige ramme skal 
blandt andet:

(a) fremme markedsdrevne investeringer 
og innovation, herunder ved at tillade 
aftaler om deling af investeringer og 
risikodelingsaftaler på et kommercielt 
grundlag;
(b) fremme infrastrukturbaseret 
konkurrence, hvor det er muligt;"

Or. en

Begrundelse

Det nye stk. 5 har til formål at specificere formålet med retsgrundlaget under hensyntagen til, 
at hovedformålet med retsgrundlaget er at fremme en massiv udrulning af næste generation af 
bredbåndsnet overalt i Europa. Med henblik herpå angives det i det nye stykke, at formålet 
med den lovgivningsmæssige ramme er at: fremme markedsdrevne investeringer og 
innovation, herunder ved at tillade aftaler om deling af investeringer og risikodelingsaftaler.

Ændringsforslag 313
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt) – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) I artikel 8, stk. 4, litra a), indsættes 
følgende litra:

c) kun at indføre forhåndsregulerende 
forpligtelser, hvor der ikke er nogen 
effektiv og bæredygtig konkurrence, og 
lempe eller ophæve dem, så snart der er;

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringsforslag 20.

Ændringsforslag 314
Mary Honeyball

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Følgende indsættes som artikel 8a:
"Artikel 8a

Koordinering af 
radiofrekvenspolitikkerne i Fællesskabet

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen i 
forbindelse med den strategiske 
planlægning og harmonisering af brugen 
af radiofrekvenser i Fællesskabet.
2. Medlemsstaterne sørger for 
koordineringen af politiske tiltag og om 
nødvendigt harmoniserede betingelser 
med hensyn til den tilgængelighed og 
effektive udnyttelse af radiofrekvenserne, 
der er nødvendig for at sikre det indre 
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markeds oprettelse og funktion.
3. Medlemsstaterne sørger for den 
koordinerede og rettidige formidling af 
oplysninger vedrørende tildeling, 
tilgængelighed og brug af radiofrekvenser 
i Fællesskabet.
4. Der oprettes hermed et 
frekvenspolitikudvalg (RSPC) med 
henblik på at bidrage til opnåelsen af de 
mål, der er fastlagt i stk. 1 til 3.
RSPC rådgiver Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen i 
frekvenspolitiske spørgsmål.
RSPC består af en højtstående 
repræsentant fra hver national 
tilsynsmyndighed med ansvar for den 
enkelte medlemsstats frekvenspolitik.
Kommissionen er medlem, men har ikke 
stemmeret.
5. Efter anmodning fra Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller 
på eget initiativ vedtager RSPC udtalelser 
med simpelt flertal. Hver medlemsstat har 
én stemme, og Kommissionen har ikke 
stemmeret.
6. Hvert tredje år formulerer 
Kommissionen under størst muligt hensyn 
til udtalelsen fra RSPC fælles politiske 
målsætninger og udsender ikkebindende 
retningslinjer for udviklingen af 
Fællesskabets frekvenspolitik.
7. Kommissionen kan under størst muligt 
hensyn til udtalelsen fra RSPC fremsætte 
forslag til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til opfyldelse af fælles 
politiske mål som fastlagt i stk. 6.
8. RSPC aflægger en årlig 
aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet."

Or. en
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Begrundelse

Punkt 4 og 9 i ordførerens ændringsforslag 23 er blevet forkastet. Disse risikerer at 
undergrave Europas forhandlingsposition som aftalt inden for CEPT og at være i strid med 
subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag 315
Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Følgende indsættes som artikel 8a:
"Artikel 8a:

Koordinering af 
radiofrekvenspolitikkerne i Fællesskabet

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen på 
europæiske og internationalt plan i 
forbindelse med den strategiske 
planlægning og harmonisering af brugen 
af radiofrekvenser i Fællesskabet. De 
sikrer sammenhængen mellem 
frekvenspolitikken og andre nationale 
eller europæiske politikker, f.eks. 
mediepolitikken.
2. Medlemsstaterne sørger for 
koordineringen af politiske tiltag og om 
nødvendigt harmoniserede betingelser 
med hensyn til den tilgængelighed og 
effektive udnyttelse af radiofrekvenserne, 
der er nødvendig for at sikre det indre 
markeds oprettelse og funktion, i
overensstemmelse med de økonomiske, 
politiske, kulturelle, sundhedsmæssige og 
sociale hensyn, der hænger sammen med 
anvendelsen af radiofrekvenser.
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3. Medlemsstaterne sørger for den 
koordinerede og rettidige formidling af 
oplysninger vedrørende tildeling, 
tilgængelighed og brug af radiofrekvenser 
i Fællesskabet.
4. Medlemsstaterne sørger for den 
effektive koordinering af 
fællesskabsinteresserne i internationale 
organisationer, når brugen af 
radiofrekvenser påvirker Fællesskabets 
politikker.
5. Der oprettes hermed et 
frekvenspolitikudvalg (RSPC) med 
henblik på at bidrage til opnåelsen af de 
mål, der er fastlagt i stk. 1 til 4.
RSPC rådgiver Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen i 
frekvenspolitiske spørgsmål.
RSPC består af en højtstående 
repræsentant fra hver national 
tilsynsmyndighed med ansvar for den 
enkelte medlemsstats frekvenspolitik og 
en højtstående repræsentant fra de 
enkelte uafhængige 
reguleringsmyndigheder med ansvar for 
medieregulering i de enkelte 
medlemsstater. Kommissionen er medlem, 
men har ikke stemmeret.
6. Efter anmodning fra Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller 
på eget initiativ vedtager RSPC udtalelser 
med kvalificeret flertal. Hver medlemsstat 
har én stemme, og Kommissionen har 
ikke stemmeret.
7. Hvert tredje år formulerer 
Kommissionen under størst muligt hensyn 
til udtalelsen fra RSPC fælles politiske 
målsætninger og udsender ikkebindende 
retningslinjer for udviklingen af 
Fællesskabets frekvenspolitik.
8. Kommissionen kan under størst muligt 
hensyn til udtalelsen fra RSPC fremsætte 
forslag til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til opfyldelse af fælles 
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politiske mål som fastlagt i stk. 7.
9. Når sikringen af den effektive 
koordinering af fællesskabsinteresserne i 
internationale organisationer kræver det, 
kan Kommissionen efter samtykke fra 
RSPC forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet et forslag til forhandlingsmandat.
10. RSPC aflægger en årlig 
aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet, 
medlemsstaterne, BERT og Rådet."

Or. en

Begrundelse

Den strategiske planlægning af radiofrekvenser på EU-plan kræver overholdelse af 
internationalt bindende aftaler og medlemsstaternes kompetencer på radiofrekvensområdet.
Kun gennem en bedre koordinering af politiske tiltag vil frekvensforvaltningen i EU kunne 
forbedres.  Det foreslås, at et nyt strømlinet udvalg, som bør bestå af en repræsentant for hver 
telekommunikationstilsynsmyndighed og medietilsynsmyndighed i medlemsstaterne - idet der 
tages hensyn til den forbindelse, der er mellem regulering af transmission og regulering af 
indhold - bidrager til udviklingen af en integreret EU-frekvenspolitik.

Ændringsforslag 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Følgende artikel indsættes:
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"Artikel 8a

Koordinering af 
radiofrekvenspolitikkerne i Fællesskabet

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen i 
forbindelse med den strategiske 
planlægning og harmonisering af brugen 
af radiofrekvenser i Fællesskabet. De 
sikrer sammenhængen mellem 
frekvenspolitikken og andre nationale 
eller europæiske politikker, f.eks. 
mediepolitikken.
2. Medlemsstaterne sørger for 
koordineringen af politiske tiltag og om 
nødvendigt harmoniserede betingelser 
med hensyn til den tilgængelighed og 
effektive udnyttelse af radiofrekvenserne, 
der er nødvendig for at sikre det indre 
markeds oprettelse og funktion, i 
overensstemmelse med de økonomiske, 
politiske, kulturelle, sundhedsmæssige og 
sociale hensyn, der hænger sammen med 
anvendelsen af radiofrekvenser.
3. Medlemsstaterne sørger for den 
koordinerede og rettidige formidling af 
oplysninger vedrørende tildeling, 
tilgængelighed og brug af radiofrekvenser 
i Fællesskabet.
4. Medlemsstaterne sørger for den 
effektive koordinering af 
fællesskabsinteresserne i internationale 
organisationer, når brugen af 
radiofrekvenser påvirker Fællesskabets 
politikker.
5. Der oprettes hermed et 
frekvenspolitikudvalg (RSPC) med 
henblik på at bidrage til opnåelsen af de 
mål, der er fastlagt i stk. 1 til 4. RSPC 
rådgiver Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i frekvenspolitiske 
spørgsmål. RSPC består af en højtstående 
repræsentant fra hver national 
tilsynsmyndighed med ansvar for den 
enkelte medlemsstats frekvenspolitik og 
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en højtstående repræsentant fra de 
enkelte uafhængige 
reguleringsmyndigheder med ansvar for 
medieregulering i de enkelte 
medlemsstater. Kommissionen er medlem, 
men har ikke stemmeret.
6. Efter anmodning fra Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller 
på eget initiativ vedtager RSPC udtalelser 
med kvalificeret flertal. Hver medlemsstat 
har én stemme, og Kommissionen har 
ikke stemmeret.
7. Hvert tredje år formulerer 
Kommissionen under størst muligt hensyn 
til udtalelsen fra RSPC fælles politiske 
målsætninger og udsender ikkebindende 
retningslinjer for udviklingen af 
Fællesskabets frekvenspolitik.
8. Kommissionen kan under størst muligt 
hensyn til udtalelsen fra RSPC fremsætte 
forslag til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til opfyldelse af fælles 
politiske mål som fastlagt i stk. 7.
9. Når sikringen af den effektive 
koordinering af fællesskabsinteresserne i 
internationale organisationer kræver det, 
kan Kommissionen efter samtykke fra 
RSPC forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet et forslag til forhandlingsmandat.
10. RSPC aflægger en årlig 
aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet."

Or. en

Begrundelse

Den strategiske planlægning af radiofrekvenser på EU-plan kræver overholdelse af 
internationalt bindende aftaler og medlemsstaternes kompetencer på radiofrekvensområdet.
Kun gennem en bedre koordinering af politiske tiltag vil frekvensforvaltningen i EU kunne 
forbedres.

Det foreslås, at et nyt strømlinet udvalg, som bør bestå af en repræsentant for hver 
telekommunikationstilsynsmyndighed og medietilsynsmyndighed i medlemsstaterne - idet der 
tages hensyn til den forbindelse, der er mellem regulering af transmission og regulering af 
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indhold - bidrager til udviklingen af en integreret EU-frekvenspolitik.

Ændringsforslag 317
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 a (nyt)
Direktiv 2002/21/EF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 8a

Koordinering af 
radiofrekvenspolitikkerne i Fællesskabet

1. Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen i 
forbindelse med den strategiske 
planlægning og harmonisering af brugen 
af radiofrekvenser i Fællesskabet. De 
sikrer sammenhængen mellem 
frekvenspolitikken og andre nationale 
eller europæiske politikker, f.eks. 
mediepolitikken.
2. Medlemsstaterne sørger for 
koordineringen af politiske tiltag og om 
nødvendigt harmoniserede betingelser 
med hensyn til den tilgængelighed og 
effektive udnyttelse af radiofrekvenserne, 
der er nødvendig for at sikre det indre 
markeds oprettelse og funktion, i 
overensstemmelse med de økonomiske, 
politiske, kulturelle, sundhedsmæssige og 
sociale hensyn, der hænger sammen med 
anvendelsen af radiofrekvenser.
3. Medlemsstaterne sørger for den 
koordinerede og rettidige formidling af 
oplysninger vedrørende tildeling, 
tilgængelighed og brug af radiofrekvenser 
i Fællesskabet.
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4. Medlemsstaterne sørger for den 
effektive koordinering af 
fællesskabsinteresserne i internationale 
organisationer, når brugen af 
radiofrekvenser påvirker Fællesskabets 
politikker.
5. Der oprettes hermed et 
frekvenspolitikudvalg (RSPC) med 
henblik på at bidrage til opnåelsen af de 
mål, der er fastlagt i stk. 1 til 4. RSPC 
rådgiver Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i frekvenspolitiske 
spørgsmål. RSPC består af en højtstående 
repræsentant fra hver national 
tilsynsmyndighed med ansvar for den 
enkelte medlemsstats frekvenspolitik og 
en højtstående repræsentant fra de 
enkelte uafhængige 
reguleringsmyndigheder med ansvar for 
medieregulering i de enkelte 
medlemsstater. Kommissionen er medlem, 
men har ikke stemmeret.
6. Efter anmodning fra Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller 
på eget initiativ vedtager RSPC udtalelser 
med kvalificeret flertal. Hver medlemsstat 
har én stemme, og Kommissionen har 
ikke stemmeret.
7. Hvert tredje år formulerer 
Kommissionen under størst muligt hensyn 
til udtalelsen fra RSPC fælles politiske 
målsætninger og udsender ikkebindende 
retningslinjer for udviklingen af 
Fællesskabets frekvenspolitik.
8. Kommissionen kan under størst muligt 
hensyn til udtalelsen fra RSPC fremsætte 
forslag til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til opfyldelse af fælles 
politiske mål som fastlagt i stk. 7.
9. Når sikringen af den effektive 
koordinering af fællesskabsinteresserne i 
internationale organisationer kræver det, 
kan Kommissionen efter samtykke fra 
RSPC forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet et forslag til forhandlingsmandat.
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10. RSPC aflægger en årlig 
aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet."

Or. en

Begrundelse

Den strategiske planlægning af radiofrekvenser på EU-plan kræver overholdelse af 
internationalt bindende aftaler og medlemsstaternes kompetencer på radiofrekvensområdet.
Kun gennem en bedre koordinering af politiske tiltag vil frekvensforvaltningen i EU kunne 
forbedres.

Det foreslås, at et nyt strømlinet udvalg, som bør bestå af en repræsentant for hver
telekommunikationstilsynsmyndighed og medietilsynsmyndighed i medlemsstaterne - idet der 
tages hensyn til den forbindelse, der er mellem regulering af transmission og regulering af 
indhold - bidrager til udviklingen af en integreret EU-frekvenspolitik.
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